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কলিকাতা-৯ 

বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদ 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বর্ণন্ক্রমিক ষাশ্নাসিক বিবয়মূ্টী 

জানুয়ারী হইতে জুন-_-১৯৬৪ 

বিষয় পৃষ্ঠা মাস 

অবারিত দ্বার শ্রীগগনবিহাবী বন্দ্যোপাঁধ্যা।য় ১৩ জানুয়।রী 

অনৃষ্য শক্রর বিকুক্ধে সংগ্রাম ১৬২ মার্চ 

আচার্য সত্যেন্দাথ বনু শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর ২ জাহুয়।রী 
আচার্য জানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় জ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩ এপ্রিল 
আশুতোষ-গ্যালিলিও-সেক্সগীয়র হারীতরঞ্ণ দেব ৩৬৫ জুন 
আজ থেকে চার-শ' বছর আগে--গালিলিও সত্যেন্্রনাথ বনু ১৯৭ এপ্রিল 

আযালবার্ট আইনস্টাইন ২৫৫ এপ্রিল 

উপ্নত জাতের মানুষ সাষ্টিব পরিকল্পনা শ্রীমরুণকুমার রায়চৌধুরী ২৬৮ থে 
উটের কথা শ্রীঅমরনাথ রায় ১৭০ মার্চ 

কালি শ্রীজয়ন্ত মৈত্র ১৭৭ মাচ 

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি রাঁসবিহারী ভট্ট চার্য ৩৭১ ভূন 
কুত্রিমতা কি নৈসগিক সুগন্ধশিল্পেব পরিপন্থী?  ভ্রীপ্রভাসচঙ্জ কর ৮১ ফেব্রুয়ারী 

কষ্ট্যাল শ্রীগশেষকুমার দাস ১১৮ ফেক্রুয়াসী 

ক্যাথোঁড-রে টিউব জীতাগ্কর মুখোপাধ্যায় ৮৯ ফেক্রয়ারী 
ক্যালার নিরাময়ে বিজ্ঞানীদের বা।পক গবেষণ! ২২২ এপ্রিল 

খানা ও খলিজ সম্পদের অফুরস্ত ভাগার--সমুদ্্র ২২৯ এপ্রিল 

ক্ষেত-খাঁমারের জন্ত সাইবারনেটিক যন্ত্রপ।তি ৯৩ ফেক্রুতঘারী 
গপিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদাম।র সত্যেন্রনাথ বনু ১২৯ মার্চ 

গণিত ও বিজানে সতোজ্নাথ নঙ্ধলাঁল ঘোধ ৫২ জাডয়ারী 
গ্রহপ্পু্জ ্রীবিপায়ক সেনগুধ ১৮৪ মার্চ 
ঘাসের কথ! আব্লহক খন্বকার ২১৭ এপ্রিল 

ৃ মৈয়ে চুলচেন্! তর্ক জ্রীমবীশরঞ্জন চক্ষবর্তী ৭৫ ফেবরুযাৰী 
“চান বধ করে রঙে পার্থক্য নির্ধয ৪৮৫ থে 

বিজন প্রদর্শনী ্রীজযস্ত বন্ড ১১৩ ১২২১) 

্রুদিনে জীদত্যেতপাথ বন্ধু হর দে 



বিষয় লেখক পৃষ্ঠ! মাস 

জীবজন্তরর শীত-নুম শ্রীরমেন দেবনাঁগ ২২৫ এপ্রিল 

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে অঙ্ত্রোপচ।র ২২৩ এপ্রিল 

জীবন-ধা রা শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ ৩৩৬ জুন 

টজব-জালো শ্বীরমেন তেন থ ১৪৬ মাঁ6 

টেলিফোন আবিপর্তাঞ্ঞজালৈশর্র্ের গ্রাহমি বেল ২৪৩ এপ্রিল 

ডাঁভক শ্রীদেবরত মঞ্চল ১২২ ফেক্য়ারী 

ডিমের ভিটামিন নুচন্ত্রা রায় ৩৪3 জুন 

দ্বেত দৃষ্টিতে সৃগন্শিক্প শ্রীপ্রভাসচন্্র কণ ১.৯ 'গরপ্িল 

নীলের কথা মোহাঃ গ।বু বাকৃকার ৭৩ ফেব্রুয়ারী 
পদার্থ-বিজ্ঞানের বিশ্বয় শ্রীজয়স্ত বসু ২৩৮ এপ্রিল 

পরিপাঁক যঙ্ত্রের সক্কে।চন-প্রসা'রণ শীসর্ধাণীসহায় গুহসরকার ২১৩ এপ্রিল 

পার্মাঁণবিক বিদ্যুৎ পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান 

চ।ছিদা মেটাঁবে ৩৫৫ টুন 

পৃথিবীর অভ্যান্তর সম্পর্কে তথা ।নুসদ্ধান ১৬০ , মাচ 

পেষ্োলিয়াষে হাইড়ৌকার্বন উপ|দাঁন শ্রীবীরেন্্কুমার ঢক্রুবতা ৬৩ ফেব্রুয়ারী 

পৃথিবীর স্পন্দন রবীন্দ্রকুমার ভট্টাার্ষ ৩৬১ জুন 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে শ্ীমনো রঞ্জন মাইতি ২৪৬ এপ্রিল 

পৃথিবীর বয়স শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য ১৮৬ মা 

প্রাণী-জাত সুগদ্ধন্রব্য শীপ্রভাসচন্ত্র কর ২৬৬ মে 

ফলের জীবন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ২৯৭ মে 

ফটোইলেক্টিক প্রক্রিয়া শ্রীঅধল দাস ২৭৩ মে 

ফটো-ইলেক্টিক এফেক্ট আীদেবত্রত মুখোপাধা য় ৩৫ মার্চ 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্রমবিকাঁশ ও 

মাতৃভ।ষাঁষ বিজ্ঞান-চর্চার প্রয্রেেজনীয়ত] শ্রীশিবঙুন্দর দেব ১৮  জানুক়্ারী 

বাতের কারণ অনুসহ্ধ/ন ১৬৫ মা 

বালির প্রষবোজনীয়াত। শ্রীঅশোককুম]র বন্দোপাধ্যায় ১১৬ ফেব্রুয়ারী 
বাতাসের কথা আন্দুলহক খন্দকার ২৭৬ "মে 
বিকিরণ শ্রীঅশেষকুষার দাস ৯৩৯ | স্পি 

বিষাক্ত কোকোই ব্যাং জীরাধাকাস্ত মণ্ডল ২১৬ এপ্রিল” 

* শু 



বীরবিক্রম সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

বোস-সংখ্যায়ন প্রসঙ্গে 

বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন ও সার আশুতোষ 

ব্যক্তি ও সমীজ-জীবনে লবণের প্রভাব 

বিজ্ঞান সংবাদ 

ভারতের আবহাওয়া 

তেষজের ব্যবহার 

মহাসমুদ্রের গভীরে তন্তন্টীন সম্পদের সন্ধান 

মণ্তিফের খাছ 

মহাকাশ যাত্রার আদি পর্বে 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে দু-চার কথা 

যে আলো! সমুদ্র-পথের দিশারী 

রবারের ইতিকথা 

রক্তের উত্তরাধিকার সুত্র 

র"চি জেলাপ্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র 
শকৃ-এর লক্ষণ ও প্রতিকার 

শব্দের সহানুভূতি 

শিলা-বিজ্ঞানের গোঁড়ীর কথা 

শিশুপাঁলনে সমস্ত 

দ্ধাঞ্জলি 

জরীন্দাুতোষ স্মরণে * 
শাক তৃটা 

ঘ ] 

শ্রীপ্রতাষচন্ত্র কর 

পুর্ণাংশু রায় 

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ব্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সগধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

অসীমা চট্টোপাধ্যায় 

শ্লীরণজিৎকুমার দত্ত 

জীত্রিগুণাঁনাথ বন্দ্যোপ।ধ্যায় 

মীর! দত্ত 

মোহাঃ আবু বাঁকৃকার 

শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী 

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাঁস 

জয়! পায় 

জীমণীজ্জনাথ দাস 

জ্ীঅশোককুমার তলাপাত্র 
জ্রীপর্বাণীসহায় গুহসরকার 

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী 

জীপ্রিয়দারপ্রন রায় 

১৭৭ 

২৩৪ 

৭৪৯৮ 

৬৬৯ 

১২৫ 

১৮০৭) 

২৫৫ 

৩১৭ 

৩৪৭ 

জুন 

জাুষারী 

জুন 

জুন 

ফেব্রুয়ারী 

মাচ 

এপ্রিল 

মে 

জুন 

ফেব্রুয়ারী 

মাচ 

এপ্রিল 

মে 

মে 

জাুয়।রী 

ফেয়রী 

মাঁট 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

মাচ 

মা 

মাচ 

মাচ 

মে 

মাচ 

জাঙ্গয়ারী 

ফে্য়ারী 



| উ ] 

সত্যেম্রনাথ ও গণিত শ্রীমহাদেব দত্ত ৪৭ জাহুম়্ারী 
সত্যেন্ত্র জয়ন্তী শ্রীগিরিজাঁপতি ভট্টাচার্য ৭ জান্িয়রী 

সত্যেন ও প্রসঙ্গত শীগিলীপকুমাঁর রায় ২৫ জানুয়ারী 

সত্যেন বোস আমার কে? আীহারীতকৃষ দেব ৩১  জাহুয়ারী 

সত্যেন ও আমরা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৯ জাঙয়।রী 

সেলুলোঁজ শ্রীমহিমা রঞ্জন প্র।মাণিক ১৬৭ মাচ 

সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ ২৮২ মে 

সমুদ্রের বিভীধিকা--স্কুইড শ্ীমনোরগ্রন চক্রবতা ৩১২ মে 

সৌর বিস্ফোরণের পাখিব প্রতিক্রিয়া শ্রীমরণকুম।র সেন ৮৬ ফেব্রুয়ারী 

সষ্টি-রহন্য ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞান 
ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শ্ীপ্রিত্বদারগ্রন রায় ৪১ জানুয়ারী 

স্বাস্থ্যের উপর সিগারেটের প্রতিক্রিঘ়। ৩৫৪ জুন 

হঠাৎ শরীক সেনগুপ্তা ২৫০ এপ্রিল 

হাইপলিমাঁর প্ীকিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ ফেব্রুয়ারী 

জ্ঞান ও ঘিজ্ঞন 
যাণ্মাষিক লেখক সুচী 

জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৬৪ 

শ্ীঅরুণকুমার সেন সৌর বিস্ফোরণের পাঁথিব প্রতিক্রিয়া ৮৬ ফেব্রুয়ারী 
অসীম! চট্টোপাধ্যাব ভেষজের ব্যবহার ৩৫ জাশুয়ারী 

শ্রঅশোককুমার বন্দোপাধ্যায় বালির প্রশ্নোজনীয়তা ১১৬ ফেব্রুয়ারী 
শ্রীঅশোককুমার তলাপাত্র শিলা-বি্।নের গোড়ার কথা ১৫৫ মাচ 
জ্ীঅমরনাথ রায় উটের কথা ১৮০ মাঁচ 

শ্রীঅশেষকুমার দস কষ্টাল ১১৮ ফেব্রুয়ারী 
বিকিরণ ৩৯৯. থে 

 শ্ীঅমল দাসগুপ্চ ফটোইলেক্টি ক প্রন্রিয়! ২৭এ মৈ. 
শ্রীঅরুণকুমাঁর রাক্পচৌধুরী রক্তের উত্তরাধিকার হৃত্র "১৫১ “ার্ট 

উন্নত জাতের মাসুম কষ্টির পরিকানা ২৬৮ দে 
, আাবুলহক খন্মকাঁর . ঘ্াবের কথা | ২১৭ ৮৮, আপ্রিলী. 



শ্রীকিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রুকষ্ণ] সেনগুপ্ত 

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য 

শ্বীগগণবিহারী বন্দো।পাধা। 

শ্রীজয়ন্তকুমাঁর বন্সু 

জয়া বয় 

শ্রীজয়স্তকুম।র মৈত্র 

শীজ্ঞানেশ্রনাথ মুখোপাধ্য।য 

জীব্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ীদেবরেত মণ্ডল 

জীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 

জীদিণাপকুমার রা 

শ্রীহঃখহরণ চক্রবতা 

শ্ীননপাঁল ঘে।ম 

শ্রীপুণাংশু রায় 
জীপ্রিক্নদারগন রায় 

প্রবোধচন্দ্র ঘে। 

শ্রীপ্রভাসচনত্রা কর 

আধারেন্্কুম।র চক্রবর্তী 

শ্রাবিনায়ক সেনগঞু 

শ্রীতাগ্বর মুখোপাধ্যায় 

শ্রীমখীশরঞ্জন চক্রবর্তী 
জীমহাদেক দত্ত 
 ভ্রীমহিমারঞন প্রামণিষ 

শ্রীমণীকানাথ দাস 

[2 

বাতাসের কথা 

হাইপলিমার 

হঠাৎ, 

সতোঙ্র জয়ন্তী 

অবারিত দ্বার 

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শন 

পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্বাস 

শকৃ-এর লক্ষণ ও প্রতিকাগ 

কালি 

সত্যেন ও আমর। 

মহাকাশ যাত্রার আদি পরে 

বাক্তি ও সমার্জ জীবনে লবণের প্রভাব 

৬|হক 

ফটোইলেক্টিক এফেকউট 

সত্যেন ও প্রসঙ্গত 

এদ্ধাপ্রীলি 

গণিও ও বিজ্ঞ।নে সতোশ্রন।থ 

বোস-সংখা য়ন প্রসঙে 

পষ্টি-গহশ্য বাখ্যান্ আধুনিক বিজ্ঞান 

ও শ্রাচান ভাঁগতীয় দশন 

জীআশুতোম স্মরণে 

ফলের জাঁবন 

কত্রিমত| কি নৈসগিক 
গন্ধ শিল্পের পরিপন্থী ? 

দত দৃষ্টিতে সুগন্ধ শিল্প 

প্র।ণী-জাত সুগন্ধ শিল্প 

বীরবিক্রম স।র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

পেট্রেলিয়।মে হাইড্রোকার্ধন উপাদ।ন 

গ্রহ-্পু্ী 
ক্যাখোড-রে টিউব 

টুল নিয়ে চুলচেরা তক 

সত্যেন্ত্রনাথ ও গণিত 

সেলুগেজ 

বাচি জেলায় প্রাগৈতিকধাঁরিক 
মুগের পাঁখরের অগ্্শল্ 

৭৩৬ 

১৩৫ 

৫ 

৪ 

৫২ 

৫৬ 

৪১ 

৩২১ 

২৪7 

৮১ 

২৯৬৬ 

৩২৭ 

৬৫ 

১৮৪ 

৮৪) 

৭৫ 

৪৭ 

৯৬৭ 

মে 

ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 

জাচয়ারী 
জানুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

গ্রপ্রিল 

মে 

ম১ 

জাননা 

এপ্রিল 

ভূন 

ফেব্রুয়ারী 

মাঁট 

জানুয়ারী 

জচুরী 

জানুয়ারশ 

জামা 

জারা 

জু 

-ম 

ফেব্রুয়ারী 

এপ্রিল 

মে 

জী 

ফেব্রুয়ারী 

মাঁ6 

ফেব্রুয়ারী 

ফেব্রুয়ারী 

জাঙ্গঘারী 
মাঁচ 

মাচ 
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শব্দের সহানুভূতি ৩০৭ 
জ্রীমনো রঞ্জন চত্রবর্তী সমুদ্রের কিভীধিকা--স্কুইড ৩১২ 
শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ২৪৬ 
শ্রীমীরা দত্ত মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে ছুচার কথা ২২৯ 
মোহাঃ আবু বাঁকৃকাপ নীলের কথা ৭৩ 

স্প্রবারের ইতিকথ! ১৩৯ 

শ্রীরবীশ্রকুমার ভরা” পৃথিবীর স্পন্দণ ৩৬১ 

শীরণজিৎকুমার দত্ত মন্তিফের খাছ ১৭০ 

শ্রীরমেন দেবনাথ জীবজ্জন্তর শীতঘুম ২২৫ 

জৈব আলে। ১৪৬ 

শীরাসবিহারী ভট্টাচার্য পৃথিবীর বয়স ১৮৬ 

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি ৩৭১ 

শ্রীগাধাকাস্ত ম্ড বিষাক্ত কোঁকোই ব্যাং ২০৬ 
বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষ।র ক্রমবিকাশ ও 

মাতৃত।ষাঁয় বিজ্ঞন-চচার প্রধে।জনীম্নতা ১৮ 

আচাধ সত্যেন্ত্রনাঁথ বনু ২ 

গণিত-বিজ্ঞ।নী জাক হাঁদামার ১২৫ 

আঁজ থেকে চাঁর-শ' বছর আগে__গালিলিও ১৯৭ 

শ্রীশিবন্ন্দর দেব 

সতাীশরগ্রন খাস্তগীর 

সত্যেম্রণাথ বস্তু 

জন্মদিনে ২৯০ 

শীঘবাণীপহ য় গুহসরকাগ পরিপ|ক যন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ২, ২১৩ 
শিশুপালনে সমস্যা ৩৪৭ 

শ্ীপরেোজাক্ষ নন জাবন ধার! ৩৩৬ 
স্ৃধাংশুকুমার বন্দ্যেপাধ্য ভারতের আবহ1ওয়। ২৫৮ 

স্থশীণকুম!র মুখোপা ধ্যান আচার্য জনেশ্রনথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩ 

শ্রীসুচন্া] রায় ডিমের ভিটামিন ৩৪১ 

্রীহারীতইঞ্চ দেব সত্যেনবোস আমার কে? ৩১ 
আগুতোঁষ-গ্যাঁলিলি ও-সেক্স পীন্বর ৩৬৫ 

চিত্রসুছী 

অনুপ্রভ আদিগ্রাণী টা ১৪৭ 

আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্ঠা 

আর্ট পেপারের $ম পৃষ্ঠ 

আঁচার্ধ সত্যেন্্রনাঁথ 

আদার জানেশ্রলাথ মুখোপাধ্যাপ 
জাহুয়ারী 

মে 

মে 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারী 

মাঁচ 

জুন 

মা? 

এপ্রিল 

মট 

মঠ 

জুন 

এপ্রিল 

জানুয়ারী 

জাগুয়ারা 

মা 

এপ্রিল 

মে 

এপ্রিপ 

জুন 

জুন 
মে 

এপ্রিল 

জুন 

জাঙ্গয়ারী , 
জুন 

. মার্চ 

ঞপ্রল 
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আচাঁধ সত্যেম্ত্রনথ বস্ত্র বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তক় : 

স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন 

আধুনিক ক্যাথোঁড-রে টিউব 

আরব দেশীম্ উউ 

'আযংলার মাছের উজ্জ্রগ কমিক! টি 

উইলিয়াম ক্রুক্দ্-এর ক্যাখোঁড-রে টিউব 

উজ্জল ছত্রাক 

উতচগ্ন প্রাণীদের শাতাবাঁস 

উত্তর-পুর্ব মনস্থনের গতিপথ 

কোঁকোই ব্যাং 

কোর ও ম্যাণ্টলের স্তরবিস্তাঁস 

চঙ্দ্রের জ্যোতিবলয় আট পেপারের খনন পৃষ্ঠা 

চৌস্বক অক্ষাংশের সঙ্গে জাগতিক 

পশ্ির তারন্ট-ম্তাপক লেখচিত্র 

জওহরলাল নেহেরু 

জলচর প্রাণীদের শীতাবাস 

জেলি ফিস 

জ্যাক হাদামার - আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্ঠা 

'জীবন-রহস্য' বিভাগের ক্ষুদে বক্তারা 

টাল! পার্কে অনুষ্ঠিত শিল্পমেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞ!ন পরিষদের 

&লে অধ্যাপক সত্যেন্্রনাঁথ বসু 

* ডাক 

পাতা-কাটা পিঁপড়ে 

পৃথিবী ছাড়িক্নে বিভাগের একটি অংশ 

পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরবিষ্ঠাঁস 

পৃথিবীর স্পন্দন 

প্রদর্শনীর ঘ্লামনে দর্শনার্থীদের লাইন 

. ফুস্ফুল্ মাছের হ্রীভাবাস ' 
ফটো-ইলেকটি,ক কোষ চ 

১৪ 

১৮১ 

১৪৯ 

১৩ 

১৪৬ 

১ 

২৬৩ 

২৪৯ 

২৩১ 

৩৭৩ 

২৩৬ 

১৪৭ 

৪০ 

৩৯৭ 

১২৩ 

৩৭২ 

২৩৯ 

২৪৭ 

* ৩৬১১,৩৬২১৩৬৩,৩৬৪ 

২৪১ 

২৯) 

২3 

ফেব্রুয়ারী 

ফেব্রুয়াপী 

মাচ 

মাঁচ 

ফেব্রুয়ারী 

মাচ 

এপ্রিল 

মে 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারী 

গ্রপ্রিল 

'জুন 

গ্প্রিল 

মাচ 

মাঁচ 

এপ্রিল 

মে 

ফেব্রুয়ারী 

ভুশ 
এপ্রিল 

এপ্রিল 

জুন 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

রি 
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বজীয় বিজ্ঞান পরিষদের যোড়শ বাঁঠিক' 

প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের দৃশ্বা , আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠ! মে 

ব্যাকটিয় উট টি ১৮০ ম6 

মহাঁদেশীয় ক্রাষ্টে স্তরবিহ্যাঁস ২৪৮ এপ্রিল | 

মনস্ুন নিয়চাঁপের স্থান টা ২৬১ মে 

মুখ্যমন্ত্রী শীপ্র ফু্পজ্সপেক্ষ*ধজীয় বিজ্ঞান পরিষর্দের ভবনে 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন "' ১৪ ফেব্রুয়ারী 

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্ত্র সেন অধ্যাপক সতোম্ত্রনাথ বস্থকে 

অর্ধ্য প্রদান করছেন :"' ১১* ফেব্রুয়ারী 

রাঁচি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অঙ্ী .** ১৪৫ মা 

শিলাচন্ত ১৫৯ মাচ 

সর আুতোষ মুখোপাধ্যায় আর্ট পেপারের ১ম পৃষ্টা -. জুন 

ূর্ষাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেত।র নূর্ধও অন্ত যায় '* ৮৮ ফেব্রুয়ারী 

সৌর-বিচ্ছুরণ ও তার পাথিব প্রতিক্রিয়া .ত। ৮৭__/ষেজন্ারী 

ই 
১, ও মে 

বিবিধ 
ইন্পতে মরচে-্ধর! বন্ধ করবার ব্যবস্থা রর ১২৬ ফেব্রুয়ারী 

এক ঘণ্টায় দাঁত বদল *" ২৫৫ এপ্রিল 

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহাযো পঙপাল ধ্বংসের ব্যবস্থা '** ১৮৯ মার্ট " 

চিকিৎসা বিদ্যায় শয়ংক্রিয় যন্ত্র ও সাইবাঁরনেটিক্স ০ ২৫৫ এপ্রিল 

চোখের ছানি অপসারণের যন্ত্র রি ৩১৯ মে 

জলকাঁদায় চলবাঁর উপযোগী গাড়ী ০, ১২৭ ফেব্রুয়ারী 

টাল! পার্কের শিল্পমেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিমদের &টল ১, ৩১৭ মে 

দক্ষিগ মেরু সম্পর্কে তথ্যানসদ্ধান ৪ ৩১৪ মে 

নীরস অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ১৯১২৫: 7 ফেব্রুয়ারী 

পরলোকে ডাঃ তেরিয়াঁর এলউইন ১৯৭ মার্চ 
আআ 



বিজ্ঞান প্রদর্শনী 

ভারতে বসস্ত-নিমুল অতিষাঁন 

ভারতে হাতঘড়ি তৈরীর কারখ।না 

রবীশ্্র পুরস্কার 

রামন এফেক্ট 

রোগ-নিদানে অশ্রুত শব্দ-তর্গ 

ক্নেডারেন্স গতি পর্যবেক্ষণ 
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গ্রীন ৫ বিন্দু 

মর বর্ষ ও ৫ পপর 

জানুয়ারী, ১৯৬৪ 
শাশিস্প  ০প শশা সস প্রথম মা 

নববর্ষের নিবেদন 
ব|ণল।ভাসার খাধামে জনসাধারণের মধ্যে 

বিজ্ঞান, প্রচারের উদ্দে্ে দীর্ঘ ষোল বৎসর পুর্বে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করিবার পর “জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান? আজ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। 

দীর্ঘ নে।ল বৎসরে ইহাতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
জীববিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বন সংখ্যক 

লোঁকরঞ্রক প্রবন্ধ।দি প্রকাঁশিত হইয়াছে। উহার 
ফলে জনস।ধাঁরণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ 

কিছুট! যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নহি। 

কিন্ত ইহাতেই যে পরিমদের উদ্দেশ্টা সম্পূর্ণরূপে 

সিদ্ধ হইবে, এমন কথা বলা যায় ন|। 

বিজ্ঞানের প্রতি কেবল অনুরক্তি হইলেই ফল 

লাভ হইবে" না-দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যাহাতে 

যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে, এমন 

ভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়িয়। 

তুলিতে হইবে । বিজ্ঞ(ন বলেই উন্নতিশীল জাতি- 

সমূহের অগ্রগতি সন্তব হইয়াছে। বিজ্ঞানের 
প্রন্তি আগ্রহ সৃষ্টির ফলে আমাদের দেশের ছেলে- 

মেয়েরা যদি অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞানের অন্শীলন 

এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রহোগ করিতর সাধনায় 
আম্মনিষনেগ করিতে উদ্দদ্ধ ঝর, হা হইলেই 
বিজ্ঞান পরিসদের উদ্দেশ্ঠ জয়যুক্ত হইব।র সম্ভাবনা । 

এই উদ্দেশ সফল করিম! তুলিবার জন্ত 

নববর্ষের সুচনায় আমরা. দেশবাসীর সহযোগিতা 

আহবান করিতেছি। যাহাদের আগ্রহ, উৎসাহ 

ও সহযোগিতায় নলাবিধ প্রতিক্ল অবস্থার 

মধ্যেও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" অভীষ্ট পক্ষ্যাভিমুখে 

তাহার অগ্রগতি অব্য।হন্ত রাখিয়াছে, আজ সপ্তদশ 

বর্ষের স্চনাঁয় তাহাপিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন করিতেছি | 

এই প্রসঙ্গে আনন্দের সহিত জাঁনাইতেছি ঘষে, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাত।-সভাপন্তি 

আচার্য সত্যেক্সনাঁথ বসুর বয়স বর্তমান বৎসরের 

১ল| জানুয়ারী ত।রিখে ৭৭ বৎসর পুর্ণ হুইয়াছে। 
এই উপলক্ষে তাহার প্রন্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বক্ষপ 

জন ও বিজ্ঞানের বর্তমান সং খ্যটি আচার্য , 

সত্যেক্রনাথের সপ্ততিৎ বর্ম-পৃতি শ্মারক ' সংখ্যা 
রূপে প্রকাশিত হইল | 



আচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
সতীশরপ্জন খাস্তগীর 

হাইনে এক 

015 ০০11£ 

বিজ্ঞান সখদ্ধে জামান কৰি 

জায়গায় বলেছেন---1016 916) 

1010066 15561750179 অর্থাৎ বিজ্ঞন অতি 

পুরাতন, অথচ চির নতুন। প্রকৃত বিজ্ঞনীর 
কাছে বিজ্ঞ/ন তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নম। 

সে জন্যে যখনই আমাদের শিক্ষাপ্তর বিজ্ঞন।চার্য 

সত্ন্্নাথের সামিধো এসেছি, ভখনই এক 

সজীব নবীনতা পুরাঁতনকে অতিক্রম করে উৎ- 

সারিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে । অথর্ন বেদে আছে 

“সনাঁতনমেনম্ আভ্রুভীঘ্ স্যাণ্ পুনর্ণবঃ? ? 

অর্থাৎ এ-কেই বল! হয় সনাঁতিন--এ-ই আবার 

নিত্য নবী্দ+ আজ সেই পনাঁঙন নবজীবনে 

হউক জীবস্ত। এই শ্ান্ত্-বচনটি যি বিজ্ঞানকে 

উদ্দেশ করে বল! হঘ, তবে বিজ্ঞানের শাশ্বত ও 

চিরপ্রবহম।ন নব নন ভাবধারাঁর কথাই আমাদের 

মনে জাগে । আচার্য সত্যেন্্রনাথের সমগ্র জীবনে 

বিজ্ঞানের এই স্বরূপটিরই পূর্ণ প্রক।শ দেখা যায়। 
১৮৯৪ সালের ১ল জান্য়ারী সন্যোন্ত্রনাথ বল 

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অপ্ততিতম বর্ষ পতি 

উপলক্ষে আমরা তার দেশবাসী, ছাত্র, সহযোগী 

ও গুণগ্রাহী সণাগ্রে তার প্রতি আমাদের 

' আস্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভ্রীতি জানাই | গণিত 
ও পদার্থ-বিজ্ঞানে সতোন্ত্রনাথ খন্গুর অবদান 

সর্জজনবিদিত-__নতুন সমষ্টি-বিজ্ঞান ও তীয় 
পদার্থ-বিজ্ঞানে তার অনেক মূল্যবান গবেষণ। আজ 

সর্বজনস্ীকৃত। পদার্থ-বিজ্ঞানের জর্টিল ও হুরূহ 
সমস্তার সমাধানে তিনি যেমন দীর্ঘকাল ব্যাপৃত 

আছেন, তেমনই আবার বিজ্ঞানের মুল সতাগুলি 
বাংলাভাষার 'মাধামে সাধারণের নিকট প্রচারের 

কার্ষেও আত্মনিয়োগ করেছেন। সুধু বিশ্ববিশ্রুত 

গণিত্তজ্ঞ ও. বিজ্ঞানবিদ্দ হিসেবেই নয়--সহজ 

সারগ্য, নবীনতামত্ডি তএবংউপর মানবতায় উদ্দীপ্ত 
আদর্শ মগগম হিসেবে আমরা তকে আজ ভক্তি 

ও শ্রদ্ধার অর্থা নিবেদন ফরি। 

সতোশ্রনাথ বস্থু কলিকাতার গিউ ইত্য়িন 

গুল এবং পরে হিন্দু ঙ্গল ও প্রেসিডেজ্সী কলেজের 
একজন অসাধারণ প্রতিভাঁসম্পর ছাত্র ছিলেন। 

ছাত্রবস্কাতেই তার মনীষা ও মেধার পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। এম. এস-পি পর্যন্ত সব পরীক্ষীতেই তিনি 

প্রথম স্বান অধিকার করেন । গণিভশান্ত্রে অনার্স 

বি. এস-সি পরীক্ষায় সর্শোচ্চ স্থান অধিকাঁর করে 

ফলিত গণিতে তিনি এম, এস-সি পড়েন। এই 

সময়ে তাঁর সতীর্থ ও সহপাঠী ছিলেন স্বনামধন্ত . 

স্ব্গভঃ মেঘনাদ সাহা । অন্যান্ত সমসামফিক ও 

সহপাঠ, পরবর্তী জীবনে যাঁরা যশন্বী হয়েছেন, 
তাদের মধ্যে ব্বর্গতঃ জানেম্ত্রন্ত্র ঘোষ, শ্বর্গত: 

নিখিলরঞীন সেন, স্বর্গতঃ নিমূলচন্ত্র সিদ্ধাস্ত, স্বর্গতঃ 

সেইময় দত্ত, অধা।পক জ্ঞানেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রমুখ কয়েকজনের নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখ" 

যোগ্য। প্রতিঃস্মরণীয় শ্ব্গায় আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় যে সব কৃতী ছাত্রদের কলিকাতা 
বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্তে 

আহ্বান করেছিলেন, তাদের মধ্যে সত্যোন্্রনাঁথ বসু 

ছিলেন অন্ততম | বিজ্ঞান কলেজে ভিণি গণিত 

ও পদার্থবিষ্ঠার অধ্যাঁপনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই 
সময় থেকেই উর গবেষণা সু হয়| এই সময়ে 
80100900100 5086 সম্বন্ধে মেঘনাদ সাই] ও 

তিনি একটি মৌলিক রচনা প্রকাঁশ করেন এই 
সময়েই এই দুই উদীপ্নমান বিজ্ঞ।নী আইনস্টাইনের 

আপেক্ষিকতাবাদ সম্বদ্ধে কতকগুলি নিবদ্ধ 



মি জাঙ্গ্য়ারী, ১৯৬৪ ] 

ইংরেজিতে তরজমা করেন। এই অন্থবাদ' পুস্তকের 

ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশ | 

কয়েক বছর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে কাজ 

করবার পর ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

পদাথবিগ্ভার বীডারের পদে পিযুক্ত হন। এই 
সময়ে অথব| তাঁর কিছু আগে থেকেই সংপ্যাততৃ 

বিষয়ে নতুন চিন্তাধ।ব! উর, ক্নে জেগেছিল এবং 

এই নিম্নে তিনি গভীর অনুশীলন আর্ত করেন। 

বন্গ-নংখাঁয়নের প্রথম নিবন্ধটি ১৯২৪ সালে জানেন 

পত্রিকা, “সাইৎস্শ্রিফ টু ফুইর ফিজিক”-এ অধ্যাপক 
আইনস্টাইনের বিশেম আঁগ্হে প্রকাশিত হষ। 

কয়েক মাস পরে এই বিষয়ে তার দ্বিতীয় নিবন্ধ 

একই পত্রিকায় ছাঁপা হয়। ধলা বছলা বন্ড- 

সংখ্য।য়ন যখন পরিকল্পিত হয, ৬খনও আধুনিক 

কোয়ান্টাম গতি-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে নি। শপ 

কোয়ান্টাম বা শক্তিকণা অথব| ফে।টণ নিয়ে বঙ্সু- 

সংখা।য়ণ পথম ভর হয়। অধ্যাপক আইনস্টাইন 

একক »পরমাণুর গাসের ক্ষেত্রে বল্গু-সংখ্য।য়ন 

প্রয়োগ করে এই নতুন সংখ্যান্তত্বের পরিবর্ধন 

করেন|। এই সময থেকেই এই নতুন গণন। 

পদ্ধতিটিকে বস্থু-আইনস্টাইন সংখায়ন বলা হয়। 

এখানে বলা দবকার, বন্থুর গণনা পদ্ধতি ম্যাক" 

ওয়েলের প্রাচীন সংখ্যা-বিজ্ঞ।নের হিসাঁধ থেকে 

সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন সংখা।-বিজ্ঞান গ্যাসের 

অসংখ্য অণুর অবস্থান ও গতিবিধি নিয়েই প্রথমে 

পরিকল্লিত হম্সেছিল। এস্থলে প্রতোক অণুকণাঁরই 
নিজস্ব একটি পরিচিতি আছে--কিস্ত বন্থুর সংখ্যা- 

বিজ্ঞষনে শক্তিকণা বা বস্তকণ! কোনটিরই পৃথক 

কোনও পরিচিতি সম্ভব নয়। শক্তিকগা বা 

ফোটনের ভরবেগ ও অবস্থিতি মিলিয়ে ছয় 

আয়তনের এক পরিবেষ্টনে রযাঙ্ষ-ুবকের মাত্রায় 

শর্তিকপীসমূ বিরাঁজ করছে__এই ভাবে পরিকল্পন! 
করে বসুর পমষ্টি-বিজ্ঞানে শক্তির সমাবেশ বা বন 

সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় । 

এর কিছু পরে ১৯২৬ সালে ফেমি ও ডিরাক 

আচার্য সত্যেজনাথ বসু ৩ 

নতুশ আন্ত একপ্রকাঁরের গণন। পদ্ধতির নিদেশ 

দিম্নেছিলেন। বন্ু-আইনস্ট।ইনস সংখ্যাঁয়ন শুধু 
ফোটন, আ'ল্ফ! কণা, ডয়টেরন প্রভৃতি কণ।র উপর 

প্রযোজ্য। এই জন্বেই সতোম্্রনাথ বন্গুর নাম 

অন্থস।রে এই কথাগুলি 'বেসন' নামে পরিচিতি 
লাভ করেছে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের সঠিক 

হিসেব নিতে হলে ফেমি-ডিরাকের সংখ্যায়ন মেনে 

নিতে হয়। এই কণাগুলিকে সে জন্তে ফেমির নাম 

অনুসারে 'ফেমিয়ন' বল! হয | 

১৯২৪ সালে বশ্র-মংখ্যাষন প্রকাশিত হবার 

পর্ণ খেকেই সতোজ্জনাথ বস্গুর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি 

দেশ-বিদেশে ছড়িষে পড়ে । এই সময়ে ঢাকা বিশ্ব" 

বিদ্যালয় উচ্চাঙের গবেষণার জন্কে সতো্রনাথকে 

ঢু'বছরের জনকে (১৯২৪-২৬) বিদেশে পাঠারাঁর বাবস্থ। 

করেন। প্রথম বছপ্ধ তিনি প্যাৰিসে গিষ্বে বিখাত 

বিজ্ঞানী উভিলিয়ের পেবরেটরিতে রঞ্জেন-গশ্মি 

নিয়ে কাঁজ করেন! পারিসে কিছুদিন মাদাম 

কুরীপন লেবরেটরিতেও তেজস্তিযব! সম্বন্ধে পরীক্ষা- 
মূলক গবেমণ। করেন। এর পরেব বছর তিনি 

বাঁলিনের সহরতলী ডালেষে-এ অবস্থিত ৪1561 

৬/111)6]05 [75010066-4 কাজ করেন | এই সময়ে 

তিনি অধ্যাপক মার্ক, লিজে মাইটুনার, অটোহাঁন 

এবং আরও অনেক বিখা ৩ বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 

আসেন ১৯২৫-২৬ সাশে অধ্যাপক আইন- 

স্টাইনের সঙ্গে তীর সাঙ্গৎ পরিচষ্ষ ও ঘনিষ্ঠতা 

হয়। বালিনে আইনষ্ট/ইনের «নং হাবারল্যাও 

স্টাসের বাঁড়ীতে তিনি বহুবার গিক়্েছিলেন ও 

তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচন! 

করেছিলেন | ছু'বছর বিদেশে বিজ্ঞ(নাজশীলন করে 

ঢাকায় ফিরে আপবার অব্যবহিত .পরেই ঢাকা 

বিশ্ববিগ্ঠালয় সতোন্ত্রনাথ বস্থকে পদার্থবিগ্ত। 

বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন। 

১৮৪৫ সাল পর্বস্ত তিনি এই পর্দে, অধিষ্ঠিত 
থেকে শুধু পদার্থবিদ্যা বিভাগেই নম, বিজ্ঞানের 
সকল বিভাগেই-এমন কি, আর্টস্ বিভাগেও প্রদ্কৃত 



৪ জাল ও বিজ্ঞান 

উন্নতি সাধন করেছিলেন । টাকা বিশ্ববিদ্তালয়ে 

তার সহকর্মী ছিলেন রসাত্নন-বিভাঁগের অধ্যাপক 
ও অধ্যক্ষ স্বগতঃ জ্ঞানেম্্রচঙ্তর থোষ। গণিত 

বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীমোহন 

বসু, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ 

ডঃ রম্শচল্স মজুমদ|র, দর্শন বিভাগের অধাক্ষ 

স্বর্গতঃ হরিদ|স ভট্টাচার্য, সংস্কত বিভাগের অধাক্ষ 

ডাঃ স্ুশীলকুমার দে, ইংরেজি বিভ।গের অধ্যক্ষ 

ডাঁঃ মামু হাসান ও শ্রীপ্রকফুল্পকুমার গুহ এবং 
বাংল! বিভগের স্বর্গত চারু বন্দ্যপাধাঁষ ও 

মোহিতলাল মজুমদার | স্বর্গতঃ ডাঃ কে এস. 

কুধান ঢাকা বিশ্ববিছ্থ/লয়ে পদার্থবি্ঞার ব্বীডারের 

পদে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করেন। চৌদ্বক$ 
সম্বন্ধে তাঁর গবেষণায় তিনি অধ্যাপক সত্যেম্ত্র 

নাথ বন্থুর কাছ থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 

সক্রিয় সাহযা ল।ভ করেছিলেন। ঢাঁকা বিশ্ব 

বিছ্বাঃণয়ে অধ্যা নর সময়েই সতনোম্রনাথ বস্তু 

ইত্ডিয়ান স্ট্য।টিষ্টিকা।ল ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 

“সংখ্যা পত্রিকা সংখ্যাতত্ব সম্বন্ধে ছুটি উতৎকুষ্ট 

নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এছাড়।ও পরীক্ষামূলক 
নানা মৌলিক কাজের তিনি সুচন। করেন। 

ঢাকায় থাকতে ডাং কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

কষ্ট্যালের সংঘটন ও 7য় 18006 570০9 নিয়ে 

যে সব কাঁজ করেন, তার মুলে ছিল সত্যোন্ত্র- 
নাথের মনীষা ও ক্ুক্ম বিচাঁরবুদ্ধি। ঢাঁকায় 

অবস্থান কালে রামন এফেক্ট ও ফ্লোরেসেল 

নিষে ভার তত্বাবধানে যে কাজ হয়েছিল, তা 

উলেখযে।গ); বলে মনে করি। এই সময়ে আয়ন- 

মণ্ডল থেকে বেঙার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্বন্ধে 

তিনি একটি উচ্চাঙের নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। 

বলা বাল্য 9াঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্ঘবিচ্কা বিভাগ 

অধ্যাপক সত্যেন্রনাথ বস্থুর পরিচালনায় শুধু 
উচ্চশিক্ষা পরিবেশনেই নয়, উচ্চাঙ্গের গবেষণার 

ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান সংস্থা 

বলেখ্যাতি লাভ করেছিল। এখানে বলা দরকার, 

( ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

১৯২৮ সালেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 

পদার্থবিগ্ঞা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৪ 

সালে তিনি ভারতীষ বিজ্ঞান কংগ্রেসের মুল 
সভাপতি নিবাচিত হন। ভারতের জাতীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ যে বছরে (১৯৩৫) প্রতিষ্ঠিত হয়, 

সেই বছরেই তিনি এই পরিষদের ফেলো নির্বাচিত 

হন এবং সেই থেকৈই এহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। 
সলে অধ্যাপক সত্শ্বনাথ বস্থু 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ 

বিগ্ভার খয়রা অধ্যাপক নিধুক্ত হন | বিজ্ঞাহশীলনের 

বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে ভার প্রতিভা ও সজনীশক্তি 
ব্যাপকভাবে ফণপ্রস্থ হম়েছিল। শুধু শুত্বীয় 

পদা্থবিগ্ঘ।য়ই নয়, পরীক্ষামূলক নানাবিধ গবেষণা য়ও 
তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। কণিকা 

বিজ্ঞন কলেজে পদার্থবিছ্ব/! বিভ|গের রঞ্জেন- 

রশ্মির বীক্ষণ1গার ভারতের একটি বিশিষ্ট গবেমণ|প 

কেন্দ্র বলে পরিগণিত। এই বীক্ষণ|গানে স্বগতঃ 

ডাঃ বিধুভূমণ রায় অধাঁপক সতোম্বনথ বস্তুর 

আগমনের পুর্বে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এই 
সমধ়ের ও পরবতাঁ কালের ছাত্রেরা- হর্ষনারাঘণ 

বনু, কমলাক্ষ দসগুপ্ত, অপরেশ চট্টেপাধা য়, 

জগদীশ শর্মা, পুর্ণাংগু রায়, পুপিমা সেনগুপ্ত।, 
লীলা রা, শিবব্রত ভট্টাচারধধ প্রভৃতি একনিষ্ঠ 

গবেষক-গোঠী অবাঁপক সত্যে্রনাথ বসুর পরি- 

চালনায় রঞজেন“রশ্মি সম্পর্কে বহু মুল্যবান গবেষণা 

করে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বীক্ষণাগারে 

অভ্রের বাকানো পাতলা পাতের শাহাঁধ্যে এক্স- 

রে স্পেক্টেক্সোপিতে গবেষণার জন্তে বিশেষ সুঙ্মা ও 

সুগ্রাহী ব্যবস্থার প্রবর্তন বিজ্ঞানীদের কাছে 

সমাদর ল।ভ করেছে। ১৯৫৪ সালে ক্রিষ্টালো- 

গ্রাফী স্বদ্ধে আস্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার 
জন্তে ভাঁরত গবর্ণমে্ট কর্তৃক যখন তিনি সুইটুজার- 
ল্যাণ্ডে প্রেরিত হন, তখন তাঁর বীক্ষণাগারে প্রস্তত 
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তিনি আলোচনা করেন। রামন এফেক্ট ,যে 

রঞ্জেন-রশির ক্ষেত্রেও প্রযোজা। অধ্যাপক বসুর 

বীক্ষণাগ।রে ডঃ কমলাঁক্ষ বনুর অকান্থ চেষ্টায় 

তা প্রমাণিত হয়েছে। এক্স-রে স্পেইেক্ষোপিতে 

বিশেষজ্ঞ বিখা1ত মাকিন অধাঁপক জে. সি. ডু-মগ্ু 
বিচ্ছুরিত রঞ্জেন-রশ্বির পহিবত্তিত উরঙ্জ-৫দর্ঘেযের 
বর্ণালীকে স্মেকেল-র[মন-দাশগ্ুপ্ত রেখা নাম দিয়ে 

ছেন। এখানে বলা হযে প্রয়োজন যে, বিখযাও 

জাঁ্মেন বিজ্ঞানী স্বেকেল রামন এফেক্টের কোয়ান্টাম- 

বদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন | বিচ্ডর্রিত বঞজেন- 

রশ্মির ওরজ-টদর্ধ্যের পরিবর্তন প্রদর্শন অধা।প+ 

বন্থর বীক্ষাণাগ।রে একটি বিশেম উল্লেখযোগ্য 

আবিষষাঞ্প। এছাড়াও মিশর ধতু নিয়ে কাজ, 

থামে।-নুমিনেসেন্স সম্পর্কে গবেষণা, সপগন্ধ!-সঞ্জাত 

[২৪০৬০150916 কৃষ্ট)ালের স্ংঘটন সম্বন্ধে পরীক্ষা" 

শিরীক্ষা প্রভৃতি তার বীক্ষণাগারে সম্পন্ন হয়েছে। 

১৯৫৮ সাল থেকে অধ্যাপক সত্যেশ্রনাথ বস্তু 

ইউনিফাঁঘেড ফিল্ড থিওরি শিয়েও অনেক মুল্যবান 

নিধন্ধ প্রকাশ করেছেন। তত্তীয় পদার্ধ-বিজ্ঞানে 

এই নিবন্ধগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। 

১৯৫১ সালে প্রায় ২৫ ধুর পরে অধ্যাপক 

সত্যেন্্রনাথ বস্থ আবার কয়েক মাপের জগ্ভে বিদেশে 

যন। এই সময়েই তিনি প্রথম উংল্যাণ্ডে আসেন। 

পাশিষাতেও তিনি এই সময়ে কিছুদিন কাঁটিয়ে- 

ছিলেন। এর পর প্রায় প্রর্তি বছরই তিনি বিভিশ্ 

কনফারেন্স উপলক্ষে ইউরোপে গিয়েছেন । 

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আচাধ সত্যেঙ্রনাথ বনু 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা- 

অধ্য/পকরূপে কাঁজ করেছেন । বহু বছর থেকেই 

তিনি পদার্থবিগ্ক। বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন । 

সায়েন্স ফ্যাঁকাঁলটির ডীন-এর পদেও তিনি দক্ষতা 

প্রদর্শন করেন । ১৯৫৬ সালে আচার্য সত্যেন্্রনাথ 

ধখন কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আচার্য নিযুক্ত 
হন, তখনই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালন্ব থেকে 

আচার্য সত্যেন্্রনাথ বস্তু £ 

অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালন 

তকে এমেপরিটাঁস প্রোফেসরের পদমর্ধীদা দিয়ে 

সতোন্দ্রনাথকেই কেবল সম্মানিত করেন নি, 
শিজেদেরও লন্মানিত করেছেন | ১৯৫৭ সালে, 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্বালয়ের শতব[ধিকী উপলক্ষে যে 

কয়েকজন অধ্যাপককে অনাপাপি ডি. এস-সি 

ডিগ্রীত্ডে ভমিত করা হয়, ষ্টাদের মধ্যে 
সতোন্দ্রনাথ অন্িতম | এতদিন পর্যস্থ তিনি সহশ্র 

সহন সাধারণ বিদ্যার্থাদের মত কেবধা এম, এস-সি 

উপাধি দিয়েই পরিচিত ছিলেন--যদিও ভার 

কাছ খেকে সাহাধ্য, উৎ্সা5 ও অগ্ুপ্রেরণা পেকে 

অনেক বিজ্ঞানীই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন । 

১৯৫৭ সালে কলিক।তা বিশ্ববিচ্থ।শয় সত্যোশ্রানাথকে 

“বিজ্ঞানাচার্য' বরণ করে 'বচ বছরের 

কটি সংশোধন করেছেন| ১৯৫৮ সালে তিনি 

লগুনের রয়েশ সোসাইটির ফেলো নির্ন।চিত হন। 
এই সম্মানও বছ বছৰ পুবেই তার প্রাপ্য ছিল। 

ভারত গবর্ধমেণ্ট অনেক বছর আগেই ভাকে পঞ্স- 
ভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন । 

১৯৫৬ সাগ থেকে ১৯৬০ সাপ পণস্ত সঙভ্োন্দ্রনাথ 

বসু বিশ্বভা তীর উপাচাধরূপে কাজ করে বিশ্ব- 

ভারতী ন।না বিভাগের বিশেষ উন্নতি স।ধন করেন । 

সঙ্ন্রনাথ বালক বস খেকেই স।হিত্য, ইতিহাস, 

দর্শন ও মানব সংস্কতির সকল বিষয়েই বিশেমভাঁবে 

অন্থরত্ত ছিলেন। একদিকে বিজ্ঞান খেমন তাঁর 

মনকে আক করেছিণ- কাব্য, শিগ্প-কলা, সঙ্গীত। 

নাট্যাভিনয় সবই ভার কাছে তেমনি আপন্দের 

উত্স ছিপ। রবীশ্রনাথের বিশ্বতারতীতে এসে 

তিনি সত্যই এক অনাধিল আনন্দবোধ করে- 

ছিলেন । 

১৪৬ সালে ভ।রত গবণমেন্ট ধখন বিজ্ঞানা- 

চাষ সত্যেজ্মনাথকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত 
করেন, তখন তিনি বিশ্বভারতী ছেড়ে কলিকাতা 
বিজ্ঞান কলেজে এসে গবেষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ 

করেন। সেই থেকেই তিনি বিজ্ঞান কলেজের 

৭৪ 



৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

পদার্থবিগ্ঠা বিভাগে ভার শিষ্] 'ও ছাত্রবৃন্দ নিয়ে 

গবেষণার কাজে ব্যাপূত আছেন । 

১৯৬১ সালে জ।পানে এক বৈজ্ঞানিক আপে" 

চন| সভাত্ তিনি শিমগ্রিত হয়ে গিয়েছিলেন | ১৯৬২ 

সালে ভারঙ গবর্ণমে্টের নির্দেশে তিশি অল্পদিনের 

জন্টে রাশিয়াষ ধান। ১৯৬৩ সালে তিনি ভাবত 

গবর্ণমেন্টের অভিথি হয়ে মিশবে গিয়ে ভারতবর্ষে 

বিজ্ঞানের গবেমণা ও তাঁর নিজের মৌলিক কাঁজ 

সম্থদ্ধে ব্তৃতা দেন। 

মাতভামার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চটা হাধা।পক 

সত্োঙ্রনাথ বসুর নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার | 

এই বিষয়ে কোনদিন যুক্তি-তকে্ প্রতঘ্োজন হয় 
শি। বাংল।দেশে বাংলাভামায় বিজ্ঞান-শিক্ষা যাতে 

বা।পকভারে প্রচলিত হয়, সেই উদ্দেশ্টে ১৯৪৮ 

সালে কলিকাতায় ঠিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 

প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিষদ থেকেই বাংলাভামায় 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান" শামক মাসিক পত্রিকা পৰিচালিত 

হয] কায অবস্থানকদে তিনি “বিজ্ঞছ/ন পরিচয়' 

নাক দ্বৈমাসিক বাংল! পত্রিকা তারি সহযোগী 

বন্ধু ও ছাত্রদের সাহায্যে সাত বছর চাঁপিম্বেছিলেন | 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সত্য্েশ্রনাথ বন্গুর একটি 

প্রধান কীতি। 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

পরিশেষে বক্তব্য বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানবিদ্ ও 

গণিতজ্ঞ হিসেবেই আচার্য সত্যেন্ত্রনাথের সম্পূর্ণ 

পরিচয় নয় বিজ্ঞান-জগতে তাঁর অবদানের 

তুলনা নেই--এ কথ। যেমন সত্য, তার মহাল্গভবতা, 

বন্ধুপ্রীতি ও মানবিকতার গুণে দেশ-বিদেশের 

মানুষ তাকে “মহা আপন" বলে জেনেছে-_ একথাও 

তেমনি সত্য। দেশবাশীকে তিনি ভাল 

বেসেছেন-তাদের আখে-ছুঃখে তিশি নিজেকে 

সম্পূর্ণ বিপিষে দিয়েছেন-_আবাঁর বিদেশবাসীকেও 

উাঁর আঅদয়বত্বার গুণে আপন করে নিয়েছেন । 

সন্যোন্্রনাথকে যারা অস্তরঙ্গতাবে জানেন-- 

উার। সকলেই এই কথা স্বীকার কৰবেন। সেই 

জন্তেই বলা যায়-সত্যেন্ত্নীথ বৈজ্ঞানিক 

অপেক্ষাও আরও বড় কিছু--যার জন্তে দেশ-বিদেশে 

তিনি অনাবিল ও অকুত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন। 

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্্রনাথের অবদাঁন এবং মানস 

সত্যেন্ত্রনাথের মহাঁচভবনতা। মিলিষে তার জীবনে 

এক অপুর্ব কাবা রচিত হয়েছে। এই জীবন 

কাব্যেরই উল্লেখ করে সত্যেম্ত্রনাথের সধ্চতিতম 

বর্ধ পুতি উপলক্ষে আজ সকলকে সখোধন করে 

বলি-_- 

“পশ্ট দেবশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্ধ্যতি” | 



সত্যেন্্র জয়ন্তী 
শিরিজাপতি ভট্টাচার্য 

জাতী অধ্যাপক সতোন্ত্রনাথের ম্বজন- 

পরিজন, বন্ধুবর্গ, ছাত্রবৃন্দ ও স্বদেশবাপী একত্রিত 
হয়েছেন তার +* বছর পূরণে তাকে সর্্ধনা 

জানাতে! আমার কাছে এটি যারপর নাই 

আনন্দের দিন--কেন না, আমি তার বন্ধুবর্গে 

প্রচীনতমদের একজন | পঞ্চানন বছর আগে, 

১৯*৮” অন্দে টার সঙ্গে বন্ধুন্প্রণয়ে আবদ্ধ হ্ট। 

তখন তিনি ছিলেন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, 
আমি দ্বিতীঘ্ব শ্রেণীর। ভিন্ন শ্রেণীর ছুর্লজ্ব্য বেড়! 

টপকে আলাপ জমলেন ভিনিই। বন্ধের মুখে 

স্কুলে ছিল 'মাঠে্ট অফ ভেনিস' ও 'রাঁণা প্রতীপ' 

থেকে বাছাই করা গর্ভাঙ্গের অভিনয়ের আধো জন । 

আমি* অংশ গ্রহণ করেছিলাম উভযেতেই। 

অভিনয় হযে গেলে কাছে এসে বললেন, খুব ভালি 

হয়েছে আমার অংশগুলি। অপরিচিত ছুটি বালক- 

হাদবের মিলন হলো ও অচিরে তা অচ্ছে্চ বন্ধুত্ে 

হলে। পরিণত। বোস-সমষ্টিস্ত্র বিশ্বে সুবিদিত। 

স্বয়ং আইনষ্টাইন বিজ্ঞান-জগতে ঘোধিত করে- 

ছিলেন ভাকে | আজ চল্লিশ বছর ধরে কণিকা- 

সমষ্টির সমাবেশ ও আচরণে প্রযুক্ত হয়ে সে স্থৃত্ 

হয়েছে সিদ্ধ, দুঁপ্রতিষ্ঠ। লঙগুনের রষ়্যাল সে।সাইটি 

ফেলো নির্বাচিত করে ডাকে সন্মানিত করেছে 

ও ভাঁরত সরকার তাঁকে উপাধি-ভূষিত করে গৌরব 
মণ্ডিত করেছেন । দুটি বিশ্ববিগ্ঠলয় তকে সম্প্রদাঁন 

করেছে স্শ্বানিত ডক্টরেট ডিগ্রী | বিশ্বব্যাপী যশ 

তাকে ঠাই দিয়েছে এই সব উপাধি ও ডিগ্রীর 
অনেক উপরে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গাকৃত 
করেছেন তায় রচিত বই। বিজ্ঞানের পথ ধরে 

জগতে যে বিশ্ময়কর অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত 

হয়েছে, সে পথে চলতে হলে চাই ভারতের স্ব স্ব 

প্রাদেশিক ভাগার মাঁধামে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের 

পরিবেশন, প্রাবন--এই উদ্দেশে সতোন্র প্রতিষ্ঠা 

কবেছেন “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পরিষদ | গিরিশৃঙ্গের মঙ তাঁর এসব কীতি 
চিরদিন মাথা তুলে থাকবে দেশবাসীর কাছে। 

গণিত, পদার্থবিগ্ঠ।, রসায়ন, শারীরবিছ্ধা প্রভৃতিতে 

সমান বুৎপত্তি তাঁর! সাহিতা, ইতিহাস ও 

রাগরাগিণীতেও অভাবনীয় তাঁর অঙ্গরাগ এবং 

শিক্ষকতাপ্রীতি আবাল) । কিন্তু এলব পরিচয় 

ছাড়াও অন্তরঙ্গ এক পরিচয় আছে তার। নিবিড় 

সংস্ববে এসেছেন বারা, তারা পেয়েছেন পে 

পরিচয়! সে হলোতার আয়ের পরিচন্ন-- দরদী, 

পরেো।পকারী, বন্ধুধৎসল, সবগুণগ্রানী, শ্থদেশ- 

প্রেমিক দয় । এর অন্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে 

বলেই আমার সঙ্গে সভ্যেশ্ত্বের প্রথম আলাপে 

বিবরণটি দিয়েছি | ইদানীং কিছুকাল তিনি হঙ্গে 

পড়েছেন বেশা চল!ফেরায় অশক্ত, কিন্তু স্ণ-কলেজে 

পড়বার সময় শিনি বিন] দ্বিধায় ৮-১০ মাইল পথ 

হটে যেতেন আসতেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার 

জন্তে | বন্ধুত্ব সংস্থপনেও ছিলেন সমান তত্পর। 

পর্দা খেজ ছিল গুণীলোক কে আছে সমবঘশী- 
দলের। লেখাপড়া, গান-বাজনা, ছবি আঁক।, 
গল্প করা, অভিনয় করা--ঘে গুণই হোক না। অথচ 

তিনি নিরহষ্ক[র, সুখ-সম্পদ-বিল[সে সম্পূর্ণ উদাসীন 

-__ছুঃখেধঙ্ছদিগ্মন! স্থখেমু বিগতম্পৃহঃ। বস্ততঃ তর 

মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটেছে বিপুল প্রতিভার সঙ্গে 
এক বিশাল হৃদয়ের । 

সুল-কলেজে পড়বার সমন্ষ থেকেই, সত্যের 
প্রতিভার উন্মেষ হয্বেছিল। সেই "সময় থেকেই 
ছাত্র ও শিক্ষকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

খ্যাতি। দু-একটা গল্প বলি। হিন্দু স্কুলে গণিত 
পড়াতেন উপেশ্্র বন্সী। প্রগাঢ দখল ছিল তার 

গণিতে, বিজ্ঞান ছিল তার জপমলা। সত্যেন্দ্রে 

অসামান্ত মেধা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। একদিন 
আমাদের ক্লাসে পড়াবার সময় বললেন--জাঁন 

উপরের ক্সে একজন ছাত্র আছে, নাম সতোঙ্ত্র 

তাঁকে পরীক্ষায় ১*০-এর মধ্যে ১১০ দিয়েছি। 

১১টি অন্কের মধ্ধো দশট কমবার কথ।, কিন্তু সে 

এগারটিই নিতূ্প কষেছে, তাঁর মধো কয়েকটি 

কমে দেখিয়েছে ছু'তিন উপায়ে । ভবিষাতে সে 

হবে একজন জগম্মগ্ঠি গণিতবিদ, যেমন--কচি, 

লাপ্লপ, লাইবনিজ। বক্সী মহ।শয়ের ভবিয্)- 

দ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। এগ্টান্স পাশ করে কলেজে 
ভত্তি হলেন, আস্ না নিষে বিজ্ঞান শ্রেণীতে 

এর পশ্চাতে বন্সী মহাশযনের প্রেরণ] ছিল যথেষ্ট। 

তখনও আমর! উভয়েই ক্ষলের ছতি। সন্টোন্ত্র 
একদিণ বললৈন, কেপ গ্যাঁস বানাতে হবে| ব্যবস্থা 

হুলে৷ আঁমাঁদের বাঁড়ীর হাতাঁয়। একট! মাটির 
ভাঁড়ে পাথরে কয়ল। রেখে একটা খুরি চাপা দিয়ে 

মঘদার আঠ1 করে চারদিকে এটে দেওয়া! হলো। 

খুরির মাঝখাঁনট। ছেঁদা করে দেওয়া হয়েছিল, 
তাতে যোগান হলে পেঁপের ডালের নল। 

ভাড়টাকে ইটের উনোন পেতে চাপিয়ে জাল 

দেওঘা হলো । পেঁপের ডালের মুখে বেরিঘ্ে এ 

খানিকট। তরল পদার্থ, তারপর দিব্যি বেরোতে 

ল/গলে। গ্যাস। দেশলাই দিয়ে তাকে ধরানো 

গেল। এসবের বুদ্ধিদ/তা ছিলেন সত্যেম্্র। তারই 
বুদ্ধিতে বাঁন।নে। হলো একটা দশ-বারো! গুণ বিবর্ধনের 

টেলিস্কোপ। আর একদিন ন্শাদল, দস্তা, কাঁঠ- 

কয়ল! ইতাঁদি মশলা যোগাড় করে মাটির খোল 

তৈরী করে পুড়িয়ে করা গেল এক ব্য।টারি। একটা! 
পুরনো পকেট বাতি যোগাড় করে যখন এই 

ব্যাটারি যোঁগে তাঁকে জাল।নে। গেল, তখন মে কি 

আনন্দ! আজক।ল অনেকেই ছেলেবেলা এসব 
অনায়াসে করে থাকেন--'জনি ও বিজ্ঞানের প্রতি 

[ ১৭শ বর্ধ, ১ম সংখা 

সংখ্যার একাঁংশে এসবের সহজ উপা্ধ বিবৃত 
থকে | কিন্তু আঁমি বলছি পঞ্চান্ন বছর আগেকার 

কথ|, যখন স্ষুলে-পড়া ছাত্রের পক্ষে এসব সাঁধন 

ছিল দুরূহ | 

পড়াশুনা সত্যেন্্র থাকতেন অনেক এগিয়ে। 

স্কুলে পড়বার কালে ফরাঁপী ভাসা আ।য়ত করেছিলেন। 

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, *মেঘদূত পড়া হয়ে গিয়েছিল। 
ভবভূতিও বাঁদ যায়নি । টেনিসনের [09 1461000- 

01? মুখস্থ ছিল। আমায় পড়তে দিয়েছিলেন ম্যাট" 

পিনি+ গ্যারিবন্ডি, গিবনের 106011765 থ্ 911 0£ 

0) 01297110015 1 পাঠ্যবস্তুর বির।ট এলাকাস়্ 

করতেন আনাগোনা । বঙ্ধিম, রবীহ্থের রচনাবলী 

বহুবার পঠিত হয়েছিল। স্কুলে পড়তেই ইন্টারের 
পাঠা গণিতের বিসক্গুলি, রসায়ন, পদার্থ-বিছ্ধ। 

শেষ করেছিলেন। আমার মত নীচের ক্লাসের 

ও নিজ-শ্রেণীর ছাত্রদের তো পড়াতেনই, উপরের 
ক্লাসের কোন কোন ছাত্রকেও পড়া দেখিয়ে 'ও 

অঙ্ক শিখিয়ে দিতেন। এন্ট]ঙ্গ পরীক্ষার পরে 

ভি হ্বার আগেই শেম করলেন ক্যালকুল1স, 

আযন[লিটিকাল জিওমেটি* মেগডেলেফের রসায়ন। 
যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভি 

হলেন, তখন আচার্ধ প্রফুপ্রচন্ত্র তার ক্লাসে 

সত্যেন্ত্রকে বেঞ্চে বসতে ন| দিয়ে ণিজের পাঁশে 

টুলে বসবার ব্যবস্থ। করলেন । তার মতে, সত্যেশ্ত্রের 
নতুন করে শেখবার দরকার ছিল না, অগ্ত ছাত্রদের 

সমগোত্রীয় হয়ে-তাঁদের সঙ্গে বসলে অনাবস্তুক 

প্রশ্নবাঁণে বিব্রত করবে । স্কুল-কলেজে পড়বার সময় 

ও রকম বিব্রত করা অভ্য!স ছিল তাঁর--আননে 

শিক্ষকের! তা সহ করতেন। দুরদূরান্তে বন্ধুদের 

বাড়ী গিয়ে সারাদিনব্যাপী আড্ডা দেওয়া, ঘণ্টার 

পর ঘণ্টা ধরে ক্যারম খেলা--তারপর রাঁত জেগে 

পড়া ছিল নৈমিত্বিক। সকালে আমাদের বাড়ী 

এসে গান ও গল্পগুজ্জবে কাটিয়ে রাত্রি একটার পর 
বাড়ী ফিরেছেন কতদিন। দাদা--পশুপতি বাবু 

গান করতেন, হারিত্বষ্। ধূর্জটিপ্রসাদও গানে 



জাহুয়ারী, ১৯৬৩ ] 

যোগ দিতেন! নীগেন এবং ধামিশীদাও 

(আমাদের বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রাঁয়)-- 
সমানতালে যোগ দিতেন । সতোক্দ্রকে কেন্দ্র করে 

সবচেয়ে জোরালে! আড্ড। ছিল হেদোর (হেছুয়া)। 

গল্পের চেয়ে গানই ছিল সে আড্ডার সেরা 
খোর।ক। এখানে খোলামেলায় খালি গলায় 

গান করতেন হ|রিৎরুষ্জ,* ৬ প্রফুল্ল চক্রবস্তাঁঁ- 
রবীন্দ্র সঙ্গীত। “দাড়াও আমার ঈাঁখির আগে”, 

“তোমার অসীমে মন প্রাণ লযবে*৮এসব গানের 

স্থরের পর্দ। হেছুয়ার ধরাতল থেকে আকাশের 

অসীমে ওঠানামা করতে।। এই সময্বে সতোন্দের 

সধ হলো এনাজ বাজানে। শেখবার | আমার দাদার 

খুড়শ্বস্তরের এন্।জের হাত ছিল ভাল। তিনি 
তর নিজের ভাল আঁওয়াজী এস্াজ একটি দিলেন 

সত্যেন্্রকে। আজও সেটি তিনি সযক্কে রেখেছেন 

নিজের ঘরে | অবসর মত বাজান নিজের খেয়াল- 

খুপীতে। বন্ধুদের বা আত্মীয়ত্বজনের বাড়ী গেলে 
দীর্ঘ ঠামঘ্ব সেখানে কাটানো আজও তার অব্যহত। 

যখন তৃভী বাঁষিক শ্রেণীতে পড়েন, সত্যেন্ত্রের 

সম্পাদনায় তখন একটি হাতেলেখা মাসিক পত্র 

বের করা হলো আমাদের বাড়ী থেকে। গানে 

যেমন, লেখাঁতেও ডিল তেমনি ঝেক, আমার দাঁদ। 

পগ্ুপতির। তিনি এখন একজন বিধ্যাঁত লেখক 

ও রবীন্দ্রনাথের প্রিষপান্রদের অগ্ততম। তার 

রচন] দাদা সত্যেম্ত্রকে পড়ে শোনাতেন। বাংলায় 

হাঁতেলেখ! মাসিক পত্র বের করায় এইটেই হয়েছিল 

একটা প্রাথমিক প্রেরণা। আমাদের বাঁড়ী 

থাকতেন একজন আত্মীয় -ভূপালতূষণ। ভৃপাঁলদ। 
লিখতেন কবিতা । সে কবিতাও প্রেরণা যুগিষ্বে- 
ছিল সত্যেত্রকে পত্রিকাটি বের করতে | তিনি 
পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন “মনীষা” | প্রথম 

সংখ্যায় ভূপালদার কবিতা বের হলো-_ 

শিপ রম্য কঙ্গে, 

শায়িত কুমার জগৎ সিংহ 

রক্তাধুত বক্ষে । 

সতে/জ্জ জম্বস্তী ৯ 

পাঁশেতে বসিম। আমেষ। তরনী- 

নবরবিকর ফুল্প নলিনী, 

শাস্তেজ্ল মধুর চাহনি 
পলকবিহীন চক্ষে ॥ 

'আর যার। “মণীষর লিখেছিলেন, তারা হলেন 

প্রমথ মিত্র ( কবিতা] ), পুর্ণ সেন ( কবিত। ), তারিক 

দস, রজনী পালিত, হরিপদ মাইত্ি ও অন্তাস্থি 

অনেকে । সত্যে লিবেছিলেন তার ছেলেবেলার 

আসাম বাসের কাহিনী । জ্ঞান ও বিজ্ঞান” 
প্রতিষ্ঠা! করব।র বহুদিন আগে বাংলা সরম্বতীর কমল 

বনে ফুল ফোটানোর সতোন্ত্রের এই প্রথম প্রস্বাদ। 
ছুঃখের কণা-“মণীম1' তিন বা] চর সংখ্যা বের হবার 

পর বন্ধ হয়ে যায়। হাতেলেখা সংখ্যাগুলি আজ 

নিশ্চিহ্ন | ও 

আগেই বলেছি, স্কুল-কলেজে পড়বার সহস্র 

থেকেই সতোম্ত্ের প্রতিভার কণা ছাত্র 'ও শিক্ষক 

মহলে যুগপৎ ছড়িয়ে পড়েছিল। সবে যখন এম, 
এস-সি পাশ করেছেন, দেখেছি প্রোফেসার রামনকে 

তাঁর বাড়ীতে আঁপতে। তিনি তখন ছিলেন 

ডেপুটি আকাউন্টেষ্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত, 

বৌবাজার সাক্মেন্দ আঁসোপিয়েশন মন্দিরে গবেষণ। 
করতেন বেহ।লার তারের কম্পন সম্বদ্ধে। পাশ করবার 

পর সার্টিফিকেট আনতে গেলে অধ্যাপক ডি. এন. 

মল্লিক লিখেছিলেন-_ তিনি ধন্ত হয়েছেন সত্যেজ্ের 

মত ছাত্রের শিক্ষকতার যোগ লাভে । আক 

আশুতোষ ছিলেন উর দু'একটি বিষয়ের পরীক্ষক | 

পরীক্ষার ফল বের হবার পর তিনি ডেকে পাঠান 

পত্যেম্ত্রকে ও সরাসরি নিয়োগ করেন সম্ভগঠিত 
সায়েম কলেজে 

সত্যেঙ্রের সহপাঠী, সমপাঠী ও সমসাময়িকদেের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মেঘনাদ সাহা, জবান 

ঘোঁষ, জঞ।নেক্ দুখাজী, ধূর্জটি প্রসাদ, যোশীশ সিংহ, 
গৌঁরীপতি, সার ধারেন মিত্র, প্রোফেঃ প্রশাত্ত 
মহলানবিশ | শ্রানা বেন সে সময়ের এক পক্ষব্র- 

মণ্ডল। ূ 



১০ জ্বীন ও বিজ্ঞান 

যতদুর জানি, সত্যেন্তরের প্রথম স্বাধীন গবেষণ]র 

কাজ হলে! লেনরেটরিতে বর্ণের শোঁরণ ক্রিয়া 

সম্পাদন, যা আছে হ্ুর্ধালোকের ব্থালীতে। 

নিজের বুদ্ধি ও রা এটি তিনি সম্পন্ন করে- 
ছিলেন প্রেপীডেন্সী কলেজের বেকাঁর লেবরে- 

টরিতে, কলেদ থেকে পাশ করে বের হবার 

অবাবহিত পরেই। কৌতুহলী পাঁঠকের জন্তে 
জান|চ্ছি, এর জঙ্তে বাবহ|র করেছিলেন শার্ট বাতি 

(2:50 1817) সেই অপরূপ ক্রিয়| দেখিয়ে- 

ছিলেন আম।কে। তার দিতীয় উল্লেখযে!গা ক।জ, মূল 

জার্মান থেকে আইনস্ট/ইনের সাবিক আপেক্ষিকত। 

ততের ইংরেজীতে অন্রবাদ। মেঘনাদ সাহা! 

অন্রবাঁদ করেছিলেন এ সঙ্গে বিশিষ্ট আপেক্ষিকতা- 

বাঁদের। এই ছুটি একত্র করে প্রশান্ত মহলানবিশ 

কৃত এক বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত হয়ে কলকাতা 

বিশ্ববিালয় কর্তৃক একটি বই-এর আকারে 
প্রকাশিত হয় ১৯২১ অন্দে। যতদূর আম|র জানা 

আছে, আপেক্ষিকত1 কের ইংরেজীতে নানা 
ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রকাশিত হলেও ইতিপুবে মূলের 

অন্থবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় নি। এই সমস্্ে 

সত্যেম্ত্র রীডারের পদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্াালষ়ে 
যোগদ।ন করেন। 

কলেজ-জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে 

তাঁর আর ছুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের 

কথা উল্লেখযোগা। একটি হলো তার অনুশীলন 

সমিতির সঙ্গে খেগ, আর একটি হলো শ্রমজীবী 

শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে যোগ । অন্থশীলন সমিতির 

কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। এই সমিতি 

ছিল স্বদেশী ও খোমার যুগে। সমিতির উদ্দেশ 

ছিল দেশের স্বাধীনত| লাভ । বহু শাখা! ছিল 

সমিতির পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে । এসব 

জায়গার শেখানো হতো ব্যায়ম,। লাঠি খেলা, 
ছোরা খেলা, তলোরার খেলা ও গোপনে পিস্তল 
ছেড়া | শ্রমজীবী শিক্ষা! পরিষদ ভার নিষ্লেছিল 

শ্রমজীবীদের মধ্যে বিন। বেতনে শিক্ষা পরি- 

[ ১শ বর্ষ, ১ম সংখ্য|, 

বেশনের, নৈশ বিগ্যালগের মাধ্যমে । দিনমানে 

যারা মজুরী করে খায়, তাঁদের রাত্রে পড়াবার 
জন্যে এই আয়োজন। এই উভয় অনুষ্ঠানেই 

সত্যেন্্র আমাকে ও তার অগ্থান্ত বন্ধুদের ডেকে 

নিয়েছিলেন। হরিশ সিংহ, নীরেন রায় যোগ 

দিয়েছিলেন নৈশ বিগ্বালম্বে! মাণিকতল! দ্বীটে 

ছিল কেশব আকাডেমি স্কুল । রাত্রে সেখানে গিষে 

আমরা শ্রমজীবীদের বিনা বেতনে পড়তাম; 

সত্যেম্ত্রের প্রেরণায় । 

ঢাকায় থাকতে তাঁর বিখ্য।শ গবেষন। বোস- 

সমষ্টি ত্র উদ্ভাবিত হয়| স্বপ্ন: আইনস্টাইন কর্তৃক 

অন্থমোদিত হয়ে গবেষণাটি প্রচারিত হয় 226109- 

০1166 1007 0175511-এর মাধমে ১৯২৪ অন্যে। 

সত্যের গবেষণাটি পাঠান লগুনের [101]. 

14£-এ ; রচনাটি তাতে ছাঁপানে। হয় নি। সেই 

সঙ্গে রচনাটি সত্যেন আইনস্টাইনের কাছেও 
প1ঠিম্নেছিলেন সাহস করে। অবিলম্ষে তিনি ঠাকে 

অভিনন্দিত করে জানান যে, সত্যেন্দেধ অবলম্থিত 
পদ্ধতি ও তার প্রদত্ত শ্বত্র বিজ্ঞানে এক অগ্রগন্টি 

সাধিত করেছে। 

যেদ্দিন বোস-সমষ্টিস্ত্রের সংবাদ আমি পেলাম, 
সে দিনের কথা উজ্জল্ হয়ে মুদ্রিত আছে আমার 

মনে। ১৯২৫ অবের ফেব্রুয়ারী মাস। প্রচণ্ড 

শীতে শেষরাত্রি থেকে বরফ পড় সুরু হয়েছে 

প্যাপিসে। নিয়তির নির্দেশে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে 

একত্রিত হয়েছি সেখানে; উঠেছি একই হোটেলে। 

ঢাকা থেকে বৃত্তি নিযে তিনি আসেন প্যারিসে । 

কিছুকাঁল কাটিয়ে সেখান থেকে যাঁবেন বালিনে। 
দেখা হবে আইনস্টাইনের সঙ্গে। আমি এসেছি 
আগেই, সাবান ও সুগন্ধী তৈরী দেখতে ও 

শিখতে | দেশে থাকতে পরম্পরের কেউই জানতাম 

ন|! অপরের আসবার কথা প্যারিসে একেবরে 

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ! বন্ধুবর প্রবোঁধ বাগচীর 
আশ্কুল্যে স্থান পেয়েছিলাম একই হোঁটেলে। 
সে হলো ১৯২৪-গ্রর শেষের দিক। তারপর 
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কেটে গেছে কয়েক মাঁস। সতোন্ত্র মাঁদাম কুণীর 

সঙ্গে দেখা করে তার লেবরেটরিতে যাঁতায়ত ও. 

কাজ করছেন । সাবান ও সুগন্ধী তৈরী শেখবার 

চেষ্টায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মাসেই, লিঘী, নিস, 
কান প্রল্ততি শহরে। ফিরে এসে আবি আশ 

নিয়েছি একই হোটেলে । সে দিন সকালে উঠে 

মুখ ধুয়ে জানাল! দিয়ে দেখি কাগজের কুচি ব! 
পেঁজা তল।র মত নরম হা! বরফ পড়ছে, আকাশ 

থেকে! গাছের ডালপাল!, বাড়ীণ ছাদ, জানাঁলাব 

আলসে, রান্তা ছেমে গেছে তলার মত বরফে । 

এলাম সতোশ্রের কামরার | দেখি তম্ময় হে খাস 

টা'লী ভাসমান লেগ! দাস্তেৰ 'ডিভিনিয়। কমিডিম। 

পড়ছেশ। বলেন রাত্রি ভট! খেকে উঠে পড়ছেন, 

আমাকে ধললেন-শোকোলা ফরমাস খখতে। 

শোকোণা খাওয়া হলে টেবিল খেকে একট। 

পুস্তিক|র বাপ্রিস খুলে একখণ্ড দিলেন আমান । সেটি 
উ/র 22200 0৮-এ প্রকাশিত আইনস্টাইনের 
মন্তবাসক্িত বোস-সমষ্টি স্বত্রের পুনদৃর্ধিণ। 
জাম।ন ভাষাধ় রচন| বলে আমাকে বুঝিনে দিতে 

হলো, মোট|মুটি বস্তরটি কি। বিমমটি সমগ্লিতত্ব, 

বেস প্রদত্ত হত্র ও বিন্যটি থিরে যে জটিলতা ছিণ 

তাঁর সমাধান । এসব চিন্তায় 'ও আইনস্টাইনের 

অভিনন্দনে আমি বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে রইল|ম 

আঁমার তন্ময় ভাবে ভ্রক্ষেপ ন। করে সতোর্ধ 

দান্তে পাঠে নিষগ্ন হলেন। প্রায় একটা কাছা 

কাছি বই শেম করে বললেন--চল বাইরে কোথাও 
খেয়ে আপি। বরফে ঢাক পথে চলতে চলতে 

জিজ্ঞাপা করে জানলাম, আর কাউকেই উর 

এই গবেষণার কথ! বলেন ণি এর আগে--বন্ধুথহলে 

ব৷ জানাশোনাদের কাঁছে। পুস্তিকাগুণি আগের 

পিন এসে পড় ও আমি সেদিন তার ঘরে 

আপার আমা বলেছেন--টাক] বিশ্ববিগ্ভালিয়েগ 

ভাইসচ্যান্সেলার ভিন্ন আমিই প্রথম তার স্বমুখে 
গুনল/ম বোস-হুত্রের বার্তা এবং প্াঁরিসে বসে। 

১৯৩২ অন্দে পপরিচষ়ের' ছিতীয় বর্দের দ্বিতীত্ 

সত্যে্জ জস্বক্তী ১১ 

সংখ্যায় 'বোস-সমষ্টি গণিত নামে বাংলা প্রবন্ধ 

পিখি, বিষযঘটকে সহজবোধা করবার উদ্দেশে । 

বাংলাভাষায় বিময়াট ব্যাখ্যা করবার এটি প্রথম 

চেষ্টা | ফোটন বা আলোক কনিকা ও তাঁপ কণিকার 

সমষ্টিগত বাবহাঁরের স্থপ্রতিচিত সষ নিকপণের 

প্রয়াসে বোসরু 5 হুত্রের উদ্ভব | এর মূলে আছে এই 
কথাটি দে ব্যষ্টির বাহার যোগ ব। জড়ো করে 

সমষ্টিগ বাবার শিইলভাবে বা সম্তুটরুকু শির করা 

যাঁদ না। অখম প্রকৃতি একদিকে ব্যষ্টি অপর দিকে 

সমষ্টিগ ওভাবে নিজেকে প্রকীশ করে। পদে পদে 

এই ছুষের পার্থকা আমাদের ঠোক। ম|ধে। ছু'চারটি 

ফড়িং এক, ঝাকণ!ধ| পঙ্গপাল আর এক | ইতস্তত 

পথিক এক, সমবেত জনত। আর এক। . কর্েকটি 
জলবখিন্দ্ব এক, আকাশের মেঘ আর এক। 

বাড়ীনে বা টোলে কয়েকটি ছান্ের পড়বার ব্যবস্থা 

এক, কিন্তু সাবা শহরের ছেলেমেমেদের জন্তো 

শ্গন-কলেজ, খিশ্ববিগ্ঠাগঘ আর এক। গণিতে 

ব্যষ্টির স্থিতি এ গতির গতর উদ্ভ/বন করেন গা।লিলিও, 

নিউটন। সজোরে নিক্ষিপ্ত ব! উধের্ব উৎক্ষিপ্ত 

চিল, বন্দুক-কামানের গুলিগে।লা, বিলিষাতের বল, 
সর্ষের চগদিকে প্রদঙ্ষিণর » গঠ্, ধুমকেতু প্রড়তির 

গতিবিধি পিউটনেব স্তর প্রয়োগে শির্বারিণ করা 

যায়| কিন্তু গাঁদের বেণায় প্রতোকটি গযাসবিন্দুর 
হিসাবনিকাশ কর। ও তাদের যোগফল শির্ণয় করা 

সম্ভব নঘনূ। এছাড়া একট। গাসমগুলীর এমন 

বাবহার মাছে, যা গ্যাপ-অনুব ব্যবহারের অপেক্ষ। 

রাখে না। গ্যাসের উত্তাপ 9 চাপ আছে। উত্তাপ 

ও চাপ প্রত্যেকে একটা সামষ্টিক অভিজ্ঞ।ন, ব্ষ্টিতে 

য| অর্থহীন। আন এক সামগ্রিক হিসাব হলো 

বেগের বন্টন। খোলা গা ত্রাঞ্চ রোড দির়ে গাড়ী 

চালিকে যাওয়া যা ৬* ম|ইল বেগে, কিন্তু কলকাতায় 

চৌরঙ্গী রাস্ত। দিষে গাড়ী চালাতে হলে গাড়ীর 
ভিড়ে একট! অম্পট চি চারদিক. থেকে ' এসে 
বাধ্য করে বেগকে একট! সীমার মধ্যে বাধতে। 

গাড়ীগুলির মধ্যে আবার বেগের জুম(নুযামী ঘ্টন 
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এসে পড়ে । চলন্ত গাঁড়ীর সমাঁবেশকে মনে করা 
যেতে পারে ষেন গাঁড়ী-গ্যাঁস। গ্যাসের সমষ্টি গণিত 

পত্তন করেন রুসিাস ও ম্যাক্সওঘ্বেল! এই 
গণিত প্রয়োগে গাসের বেগ-্বন্টন ও অন্ত স্ত 

লক্ষণ অনান্তভাবে নিনূপিঠ হলে । তেজগটিত 

(80191192) বন্টন নির্ণয়ে সামষ্টিক সুত্র প্রণয়ন 

করেন লর্ড রেলে, বোলজমা।ন প্রমুখ বিজ্ঞানী । 
সেগুলির মধ্যে ক্রটিবিচ্যুতি রম্নে গেল। বোঁস 

যে পদ্ধতিতে তার সুত্র প্রণয়ন করলেন, ঠা হনে। 

অভিনব ও ক্রটিহীন | 

বোপজম্যানের সুত্রের অহ্ধাবনে প্রাঙ্ক এই 

সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, তেজেোময় উত্ত।প হলো 

তেজ কণিকা বা তেজমাত্রার সমষ্টি, নাম দিলেন 

তার কোয়ান্টাম । এই সিদ্ধান্ত তার এমন বিসদৃশ 

বোধ হয়েছিল যে, প্লাঞ্ধ তাকে পরিত্যাগ করতে 

দিধা করেন নি। কিন্তু পরে আইনস্টাইন সেটি 
পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখলেন 

-আঁলে।ক ও তেজ উভয়ের গড়ন মাত্রিক। তরঙ্গ- 

দধপ ও মাত্রান্প উভয্নের ছুই বূপই আছে। 
আলোক মাত্রা বা আলোক কণিকার নাম হলো 
ফোঁটন। 

এমন সময় বোস অবঙারণ। করলেশ তার 

সমষ্টি সতের, খখন বিজ্ঞান অপেক্ষা! করছিল সুত্রটির 

জন্ভে। ফেটিন, তেজাণু, ইলেকট্রন, প্রেটন প্রভৃতি 
কণিকাসমূহ সমবেত বিজ্ঞান প্রাঙ্গনে । ভাদের 

পরিচ(লনাপ জন্তে চাই নিম্বমের নিগড়, শৃঙ্খলার 

সামষ্টিক বিধির নুত্র। বোস-সমষ্টি স্থত্রকে আইন- 

স্টাইন সাদরে সম্ভদণ করলেন ও স্বয়ং তাকে 

ইলেকট্রন গ্যাসে গ্রেগ করে দেখালেন সুত্রটির 
ব্যাপকতা । 

প্রধ্যাত ফর।সী বৈজ্ঞানিক গ্য-ব্রলি এই সকলের 

আখা] দিয়েছেন-বিজঞালের বিপ্লব। তিনি নিজে 

দেখালেন--অ)লোঁক যেমন তরঙ্গ ও কণিকা দুই 
বূপেই প্রকটিও হয়, ইলেকট্রনও হেমনি কণিকা ও 
তরক্ষ--দুই কূপেই.প্রকটিত হতে পারে জয়ধ্বজ। 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ওড়াঁলো বোঁস-সমষ্টি নুত্র এই বিল্লবে ৷ এর পর ফেমি 
ও ডিপাঁক আর এক সমষ্টি স্তর প্রস্তাবিত করলেন, 

বে।স-স্ত্রের প্রদশিত পথে । ফলে বিজ্ঞ(নের কণিকা- 
গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা গেল। বার! বোস" 

সমষ্টি স্ত্রের অধীন, তাদের নাম হলে। বোসন; আ।র 

যার! ফেধি-ডিরাক হত্রের অধীন, তাদের নাম হলো 
ফেমিক্ন। যাঁদবপুর পায়েল আযসোপিয়েশনের 
এক বক্তৃতায় ডিরাক বোস-সমষ্টি বিধির একট। 

বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন_মনে কর যাক, 

ছুটি সমভূজ ছক আছে, যাঁর মধ্যে তিনটি ঘু'টিকে 
বসাতে হবে। বীজগণিতের হিসেব মতে আট 

রকম উপায়ে খুটিগুলি রাখা! যায়, যদি তার! হপন 

রকম।রি। যদি তারা একই রকমের অভিন্ন হয়, 

তবে রাখ! যায় মাত্র চার উপায়ে। এই সামান্ত 

ও সহজ সঙ্কেত থেকে অবশ্ত বোঁস-সমষ্টিতত 

পরিস্ফুট হয় না। এটুকু বলা যথেষ্ট যে, এই রকম 
একটা স্বাধীন প্র।থমিক হিসেবের ভিত্তিকে অবলম্বন 

করে বোস-সমষ্টি হ্ত্রট গঠিত হয়েছে। 
ক্রন্স ও জার্মেণীতে ছু-বছর কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ব 

বি্ালয়ে ফিঙ্গে এসে তিনি পদার্ধবিগ্ভ। বিভগের 

অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ঢাকা থাঁকা- 

কালীন কবিগুরু বধীন্রনাথ তাকে আমন্ত্রণ করে 

পাঠান বোঁলপুরে | স্বয়ং আইনস্টাইনের কাছে 
কবিবর শুনেছিলেন বে।স-সমষ্টি সৃত্রের কাহিনী | 

কবিগুরু পরে তাঁর রচিত “বিশ্বপরিচয়” উত্সর্গ 

করেন সত্যেন্রকে। আমার মহাঁভাগ্য যে, বন্ধু 

বরকে উৎসর্গীরকৃত বই কবিগুরু আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন 'পরিচয়ে' সমালোচনার জন্তে | ইতি- 

পুরে পিৰিচয়ের' পৃষ্ঠায় তিনি আমার বিনু-সমষ্টি 
গণিত্ঠ' পড়ে খুসী হয়ে তা আমাকে জানিয্লেছিলেন। 
যথাসময়ে পরিচরে, আমার লেখা “বিশ্বপরিচয়ের” 

সমালোচনা প্রকাশিত হপ্ন। পরে সত্যে শান্তি 

নিকেতনের উপাচার্ধের পদ অলঙ্কৃত করেন । 

বৈজ্ঞানিক বন্্পাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করে নিতে 

সত্যেঙ্ের আগ্রহ বরাবরই * ছিল সমধিক 
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বাল্যকালের কথা গোড়াতেই বল। হয়েছে। ঢাকায় 
থাকতে তার পঞ্ছনমত মেসিন প্রভৃতি আনিয়ে 

দিয়েছি বন্ত্র ৫তরীর কারখানার জন্তে | 

সায়েম কলেজে যোগ দিলে একটি এক্স-রে ক্যামের। 

তৈরী করতে সাহাধ্য করেছি। আরও কতকি 
যন্ত্র ও ডিজাইন তৈরী করেছেন, তর ছাত্রের তার 

বিবরণ দিতে পারবেন। 

প্রজ্জাবান মানুষ বহু সাধলন্ধ জাগতিক পণ্রিচয় 

ও অভিজ্ঞতাকে শুত্রবদ্ধ করে। খারা শুত্রদন 

করেন তারা জগদ্বরেণা । গ্যালিলিও, নিউটন, 

ডাঁলটন, লাপ্লাস, ম্য।কসওয়েল, মেগ্ডেলেফ, আইন- 

স্টাইন, কুরী, রাঁদারফোর্ড, বোর, গ্য-ত্রলি, ফেমি, 

জলিও কুরী, ডির|ক, রাঁমন, পলিং প্রভৃতি স্থত্রক।র | 

সত্যেন্বও স্ব্পপরিসর একটি স্থত্রদান করেছেন ; 
তিনিও তাদেরই মধ্যে। গত চল্লিশ বছর 

সে শ্থত্র বিজ্ঞানের সাধনাকে সাহাধ্য করেছে, 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত করেছে । আইনস্ট।ইন 

কলকাতায় 

অবারিত দ্বার ১৬ 

তার সাবিক আপেক্ষিকতা সম্প্রসারিত করে 
মহাকর্ষ, বিদ্যুত্ধর্ম, চৌহ্বকত্ব, ইলেকট্রন, প্রোটন, 

কোয়ণ্টাম ও অন্তান্ত কণিকা! প্রভৃতি প্রকৃতির 

যাবতী্ন সত্তাকে একটি মাত্র সর্বভৌমিক তত ও 
পত্রে গাথতে চেন়েছিলেন। কিন্তু তীর প্রস্তাবিত 

সবত্রগুলি সংশয়প্রবণ ও অপম্পুম রয়ে গিদ্বেছিণ। 
অদম্য সাইপসিকভ|য় সত্যেশ্ব এই সংশন্ন ও 
আসম্পুর্ণতা দূরীকরণের জন্তে কয়েকটি সমীকরণ অস্ক 
কষে পাঠান আইনস্টাইনকে | ঠিনি কিন্ত শিজেন 

ন|সত্োন্ত্রের চেষ্টর ফল সম্বন্ধে নিঃসংশন্ধ হতে 

পারেন নি। সতোন্্রের সমীকপণ ও প্রস্তাবগুণি 

অ|ইনস্ট|ইণের তিরোধানের পর প্রকাশিত ইয়েছে। 

ভবিষ্/তৈর গে রঙজেছে তাদের সফলভার সমাধান | 

আমি অন্ততঃ সবাস্তকপ্পণে আশ। কি পত্যেশ্্র 

চেষ্ট। জন্মযুক্ত হবে। 

জম্বভু সত্যেন জাবডু শারদঃ শত 

অবারিত দ্বার 
গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই প্রবন্ধে "অধ্যাপক" ' কথাটির পর অন্ত 

কোঁনও নাম যোগ নাকরলে আমাদের শ্রদ্ধা ও 

ভালব(ন।র পাত্র জাতীয় অধ্যাপক সত্যেমত্রনাথ 
বন্্কে বোঝাঁবে। অন্যন্য অধ্যাপক বা অন্ত 

অধ্যাপক কথাটি ব্যবহৃত হলে বুঝতে হবে---তীরা 

বা তিনি জ্ধ্যাপক সত্যেম্রনাথ নন। 

আরস্তেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়েরজন। 

অধ্যাপক ডির/ক ও ভার পত্রী যখন কলিকাতায় 

এসেছিলেন, তখন একদিন একটি মোটরে অধ্যাপক 

তাঁদের উভক্নকে এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র ও 

ছাত্রপ্রতিম ব্যতিতক নিগ্কে যাত্রা করছিলেন | 

অধ্যাপক মিসেস ও প্রে।ফেসর ডিরাককে পিছনে 

বসিয়ে নিজে চালকের প।শে বসলেন এবং বাঁকী 
সকলকে একে একে নিজের কাছে শিদ্বে নিতে 

লাগলেন । লে চালকের পাঁশের স্থান্টির অবস্থা 

যা! হলে। তা সহজেই অনুমেয় । অধা!পকের কাণ্ড 

দেখে স্বপ্নভামী অধ্যাপক ডিব।কও চুপ করে 
থাকতে পাপলেশ না! কিন্তু ডিরাকের মন্তধা 

ও প্রশ্তাব অধ্যাপক এক কথায় উড়িঙ্নে দিলেন। 

তিনি সহাস্তে বললেন “16 0৫116 18 8০৪৪. 
9081398105% | অধ্য।পঁক ডিরাক তৎক্ষণাৎ ভার 
প্ধীকে বুঝিক্বে দিলেন--বন্গ-সংখ্যাক্সনে বস্ত্র! 
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ভীড় করে। সে দিনের এই সহশ্য উক্তি ছাড়া 
আর কখনও অধ্য।পকের মুখে বন্থু-সংখ্যায়নের নাম 

শুনিনি। সুতরাং উর এই সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা 

জানতে প।রিনি। সে দিন অধা[পকের এ উক্তি 

ও অধ্যাপক ডিরাককৃত ব্যাখা ।র পর বোঝা যাঁচ্ছে। 

অধ্যাপক এত বাপারে জড়িত কেন এবং প্রায়ই 

উাঁর কাঁছে এত ভীড় কেন? মৌলিক কণাগুলির 

সংখ্যাশ্নন সন্বদ্দে কিছু খলেই আমরা আবার এই 

ভীড় ও ৩ৎসংশ্রিষ্ট প্রসঙ্গে ফিরে আসবে । 

এক কথায় অধা।পক ডিরাক পে দিন বস্ু- 

সঞায়নের খে ব্যাখ্য। করেছিলেন, তা বড়ই 
চমত্কার । আরও মজার ব্যপার এই যে, 

অধ্য/পক ডিরাককে সে দিন যেখানে বসানো 

হয়েছিল, "সেখানে যেমন ভীড় নেই_ফেমি- 
ডিরাক সংখ্যায়নেও (বা ফেখ্জি-সংখায়নেও ) 

তেমনি অধ্যাপক ডির।কের ভ।ষায় বলতে গেলে 

বন্তর। ভীড় করে ন|। এই সংখ্যায়ণগুপি সম্বন্ধে 

জাঁনবাদ আগে মৌলিক কণাসমুহের সন্থদ্ধে কিছু 
জানা প্রষ়ে(জন | পদীর্থবিদ্থ। আজ যে অবস্থায় এসে 

পৌচেছে তাতে মনে করা হয় যে, সমস্ত জগঘ্ট। 

কতকগুলি মৌলিক কণাঁর ঘরা গঠিত | প্রথম 

ফেটিন থা আলেো।ক-কথা। তারপর ইলেকট্রন, 

প্রোটন ও নিউট্রন। এদের নিয়েই প্রায় সমস্ত 

বস্তজগ। প্রোটন ও নিউট্রন মাঝখানে থাকে 

এবং ইলেকট্রনগুলি তাঁদের চাঁরদিকে নাঁন। ভঙ্গীতে 

ঘোঁরে। এদেরই নাণাপ্রকার সহাবস্থিতিতে নাঁনা- 
প্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র একটি প্রোটনের 
চারদিকে একটি ইলেকট্রন ঘুরলে সেটা হয় 
হইডেজেন অণু। রসায়নবিষ্থাক্প একটা বড় অংশ 

শুধু এই মেইলিক কণাও সাহাঁষ্যেই বুঝতে পার 

উচিত কিন্তু আজ আবধি যে পরিমাণ মৌলিক 

কণার সন্ধাণ পাওয়। গেছে, তাঁদের তুলনায় এর! 

সংখানয়, নেহাৎ অঃ |, অন্তাপ্ত মৌলিক 
কণাগুলি পায় সকলেই ক্ষণস্থায়ী ধলে বস্তুর 
গঠনে তদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। এদের আবার 

| ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

নান! সমষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে । তার মধ্যে 

একটি সমষ্টির নাম হাইপেরন। অন্ত একটি সমষ্টির 

নাম মেসন। এছাঁড়াও আছে নিউটিনো -- 

কিছুদিন আগে পর্ধস্ত যনে কর! হতো শুধু এক- 
রকম নিউটিনোই আছে--এখন তাকে ছু-রকম 
মনে করবার কারণ ঘটেছে। তদুপরি গত কয়েক 

বছরে আর এক অদ্রুত ধরণের কণা বেরিয়েছে 

ঠিক কণাগুলির মত নাম না দিয়ে এদের অনেক 

সমন বলা মে থাকে “রেজোনেত্স স্টেট? । 

যাহোক, মৌলিক কণাগুপির কথার অবতারণা শুধু 
সংখ্যান্নের কথা বলবার প্রয়োজনে মাত্র। জান। 

গেছে ষে, এই সব মৌলিক কণাঁই হয় “বোসন' 

অর্থাৎ তার] বন্থু-সংখাধন মেনে চলে, নতুবা 

'ফেম্িয়ন' অর্থাৎ তাপ। ফেঞ্নি-সংখ্যায়ন মেনে 
চণে। এই ঢুই সংখ্যাঘন মেনে চলবাঁর অর্থ কি? 

ধর! যাঁক, একটি কে-মেসনকে (উপরিউক্ত মেসন- 

গুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেসন ) প্রতি 

সেকেগ্ডে ছুই সহস্র কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম 

দিকে ধাবিত হতে দেখা গেল। অগ্ত আর একটি 
কে-মেসনকে ও ঠিক এ গতিবেগে অর্থাৎ ছুই সহশ্র 

কিলোমিট।র বেগে উত্তর-পশ্চিমে ধাবিত হতে দেখা 

সম্ভব কি? এই প্রশ্নের উত্তর হা কারণ কে-মেসশ 

ধন্র-সংখ্যাযন মেনে চলে। এবার মেসনগুলির 

মধ্যে আরও একটির কথা ভাবা যাক-_মিউ-মেসন | 
এই মেসনটি ফেমি-সংখ্যায়ন মেনে চলে এবং 
তায় ফল এই যে, ছুটি মিউ-মেসন কখনও একই 

গতিবেগে একই দিকে ধাবিত হতে পারে না। 

সুতরাং যে সব মৌলিক কণা একই অবস্থায় 

[গতিবেগ হলে। অবস্থার একটা উদাহরণ মান্র। 

অবস্থা (50806) অন্য তাবেও বর্ণনা কর! যায়] 

একাধিক থাকতে পারে আমরা বলি যে, তাঁরা 

বন্“নংখ্যায়ন মেনে চলছে, আর যারা তা করে 

না অর্থাৎ'যে পব মৌলিককণ। একই অবস্থান একটির 
বেশী থাকতে পারে না--আমরা বলি যে, তারা 

ফেমি-সংখ্যায়ন মেনে চলছে। জগতের যাবতীয় 



জানুম্নারী, ১৯৬৪ ] 

মৌলিক কণ।ই এই ই ংখ/়নের একটি অবশ্ই 
মেনে চলে। উপরিউক্ত এক একটি অবস্থ(কে ঘি 
এক একটি বসবার ক বা ঘরের সঙ্গে তুলন! 
কর] যায় ও স্যগোঠার এক একটি মৌলিক কণাকে 
এক একটি লেক বলে যনে করা হয়, তাহলে বলা 

যেতে পাঁরে যে, ফেমি-ডির|ক সংখ্যাঁয়ন মানলে 
একটি বসবার স্থানে একজনই বসবে বা একটি ঘরে 
একজনই থাকবে, কিন্তু বস্থ-সংখ্যায়ন মানলে যে 

খুসী ওযত খুসী লোক সেই আপনে বসতে ও 
সেই ঘরে আসতে পারবে--সেখনে অবারিত 

দ্বার। 

এবার পুবাতন প্রসঙ্গে ফিবে আস। যেতে 
পারে। শুধু মনে রাখতে হবে ষে, বস্-সংখায়ন 
অবারিত দ্রার। অধ্যাপকের কাছেও সকলের 

অবারিত দ্বার! শ্ঠান ঘরে ঢুকতে অনুমতির 

প্রয়োজন হয ন|। তাঁর বাড়ীতে যাবার সমস 
অপময় নেই। শুধু তাই নয়, যেখানেই ভিনি 
যচ্ছেন। সেখানেই চঠ' বলে যে কোনও লোককে 
নিয়ে গেলেই হলে, কারণ এক অবস্থায় শুধু একটি 
মৌলিক কণা থাকবে কেন? সকলেরই তে। 
সেখ!নে স্থান আছে! দিলীপকুমার রায়ের গানের 
আসরে তিনি যাচ্ছেন। আসর হয়তো কারো 

বাড়ীতে বসবে শিমন্ত্রিত শুধু তিনিই, কিন্তু তার 
একপাল দিলীপকুমারের গানে অন্ুরক্ত, ছাত্র 
ও ছাত্রপ্রতিমদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে 

তার কোনও অস্গবিধা নেই। বসু-সংখ্যয়নের 

শীতিতে এই কাজে কোনও দ্বিধা উপস্থিত হওয়। 
উচিত নয়। যে কেনও লোক যে কোনও 

অস্থবিধার কথা তাঁকে জানাতে পারে । প্রম্োজন 

মত তিনি যাকরবার তা করবেন, তা পাসপোর্ট 

অফিসারকে টেলিফোন করাই হোক বা সামগ্সিক 

ভাঁবে যনঃসমীক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করে পাঁগলকে 

ভোলাতে যাওয়াই হোক বা বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের কর্তৃ- 

অবারিত দ্বার ১৫ 

শুধু অর্থদানই প্রয়োজন। সেট| শিবিদ্ছে যে কোনও 
সময়ই কর! যাগ -'অপৰ লোকের সঙ্গে কথাবার্তা, 

বাঁদান্ুবাদ, আলাপ-আলোচন।র ঝামেলা নে, 

কাজে বাঁধা দেবারও কেউ নেই-শুধু চেকু বইটা 
খুলে বা ম|নিবাগটা “বর করে (গ্রহ লান্ধুক 

হলে) তাকে একটু জোর করতে হয “অত লজ্জা 
কি তের-কনভ চাই তোপ বল না" ( গনশ্য এই 

+রে তার নিজের আথিক অবস্থা কি রাড়িয়েছে। 

সে বিগয় কিছু বলবার সাহস তার ছাত্র বা ছাত্র- 

প্রতঠিমদের অতি অগ্পেরই আছে এবং মর! সাহস 
করে বলেছেন, তাদের অভিজ্ঞতা এই যে, এসব বল! 

বুথ। )। 

একট! সময়ের কথ! মনে হয়। 

অধ্যাপক তখন সবে কলিকাতায় 

চাঁকুরির বাজারে গবেষণার দর তখনও চড়ে নি। 

স্বেচ্ছায় দারিদ্রা বরণ করে যে কষটি ছাত্র তখন 

বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করতেন, তাদের প্রতি 

অধ্যাপকের স্সেহ ও ভাগব।স|র অস্ত ছিল ন।। 

এরা অনেকেই অন্তান্ত অধা।পকদের কাছে গবেষণা 

করতেন, কিন্তু অধ্যাপক সভ্যেন্ত্রনাথ খন্দুর ঘরে 

একবার করে প্রায় সবাই আসতেন। এর কে 

কে।ন বিষয়ে কাজ করছেন, অধাপকের ত। জানা 

ছিল এবং সবার সঙ্গেই তিনি তাদের বিষয় নিলে 

কথাবার্তা বলতেন । এই সময় কয়েকজনকে শিলকে 
অধ্যাপক নিয়মিভভাবে শেমিনার করতেন। 

নন্দ সেনগুপ্ত প্রভৃতির গবেসণা প্রায় এই সময়েই 

প্রকাশিত হয়। সারাদিনই অধ্যাপকের ঘরে 

সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বিশেষ সমক্ব ছিল 
বিকালের দিকে--এই সময় বেশ কিছু ছাত্র মধ্য।- 

পকের খরে এসে উপস্থিত হতেন। সকলের জল- 

যোগের বাবস্থা তখন আধ্যাপকের কাছেই হতে? 

অর্থাৎ সেই পুরনে। কখা--অবাঁরিত দ্বার। হাঁস" 
পরিহাস, গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া সব'নিয়ে মুখরিত 

১৯৪৫ পা 

সছেন। 

পক্ষের সঙ্গে সজোর বাঁদান্বাদই হোক। অবঙ্থৃ; অধ্যাপয়ুক্ৰু খর খন 'বসু-সংখ্যায়নের মূর্ত প্রতীক | 
লোককে সাহাঘ্য করা খুবই সহজ হু এফেওমুধন . আধ্য)পচিএ্ার,. জজ অন্থতাবেও বন্গু- 



১৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

সংখ্যয়ন মনে ৮লেছেন | ঠিক যেমন তার ঘরে 

তিনি কাঁজ করছেন বলে কারও আসতে বাঁধা 

নেই, তেমনি উর কাছে বৈজ্ঞানিক বা অন্ত বিমম়্ে 

আলোচনা ঘখন চলছে, তখনও হালস-পরিহাসের 

সেখানে প্রবেশ নিনেধ' নয় আলাপ-আলেোচনার 

মধ্যে যে রসস্সষ্টি ভয়। আলাপ-আলো।চনার বাইরে 

তা সব সমর হয় না| আলোচনার সময হাস্তারস 

পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে স্ক্মভাবে 

পরিবেশন অনেক সময় হয়। একটি 

শ্পংক্রাস্ত অধ্য/পকের উক্তির কথা বল। যেতে 

পারে। ন] বুঝে কথা বলবার প্রতি পরিহাস এই 
উক্তির ভিতর ছিল। ঘটনাটি এই-_-একদিন 

একজন শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে উপস্থিত। 
তিনি অধ্যাপকের সঙ্গে একটি বিশেষ বিষ নিয়ে 

আলোচনা করতে চান--সংশ্যা কি? অধ্যাপক 

পণ্ডিত যহাঁশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন-- 

তারপর তাঁকে চা ও জলযে।গে আপ্যান্িত করে 

বললেন “আমি আর কি আলোচনা করবো সব 

ভুলেটুলে গিয়েছি-_এই আমার ছাত্রেরা রয়েছে 
তার আলোচনা করুক--আমি শুনবো” বলে 

আমাদের দিকে চেয়ে বললেন “ধল্ তোরা--সংখ্যা 

কি?” আলোচনা সবক হলো। আমাদের মধ্যে 
একজনকে (না বুঝেই ) বাট্রা্ড রাসেলের সংখ্যার 

সংজ্ঞাটি বলতে হয়েছিল। সংজ্ঞার্টর মত এত 
ছুবোধা বন্ধু বড় অল্প আছে-সংজ্ঞাটি হলো 
10617000610 2 01255 15 00০ 012.95 

জনের 

ঘটন! ও 

06৪11 00956 0195$63 01১90 216 31001191 10 

1৮। আলোচশাস্তে পণ্ডিত মহাশয় বিদায় গ্রহণ 

করলেন। আমর কিন্তু আলোচনা থামতে দিই 

শি। আপোটনা ঘুরেফিরে আবার সেই পুরনে। 
জায়গ!য় ফিরে এলো- সংখ্যা কি? (অন্তহীন 

শাশ্বত প্রশ্ন কি না--তাকে বার বার একই জাক্লগায় 

ফিরিয়ে, আনলে খুব সহজেই তকে অন্তহীন কর! 
যায় )| এবার আর অধাঁপক নীরব বইলেন 
ন]। বললেন_কেন একটু আগেই তো! অমুক কথাটা! 

[ ১৭শ বর্ম, ১ম সংখ্য) 

পরিস্কার করে দিয়েছে--বলে সজোরে টেবিশ 

চাপড়ে বললেন--*০012$3 ০06 5. 01239 ০0 ৪ 

01853 018 01899. 

বস্গ-সংখ্যাযনের আরও একটি রূপ--একই 

অবস্থায় যখন একাধিক মৌলিক কণ!র থাকতে 
আপত্তি নেই, একই ব্যক্তির পক্ষে তখন পদাঁর্- 

বিছ্বা, রসায়ন, প্রাণী-বিগ্বা, ইতিহ।স, সাহিত্য - সব- 

গুলির সঙ্গে যুক্ত হতে আপত্তি কি? ফলে 
রসায়নের গবেষককে নিয়ে অধ্যাপককে দীর্ঘকাল 

পড়ে খাকতে দেখ| গেছে। জীববিদ্যার বিশিষ্ট 

ব্যক্তিদের তার কাছে যাতায়াত করতেও অনেকে 

দেখেছেন | সংস্কত ও ইতিহাসের পণ্ডিতকেও 

উর কাছে প্রেরণা নিতে দেখ! গেছে। বিশ্বকবি 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বিশ্বপরিচয়ে'র নাম অধ্যাপকের 

নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গণিতের নানান 

অংশে গবেষণার তো কথাই নেই-_-অনেক গণিতজ্ঞই 
তা করে থাকেন ; সুতরাং বন্গু-সংখ্যায়নে যিনি 

বিশ্বানী তার পক্ষে এটা তো সামান্ত কথা। 
অধ্যাপক গণিত ও পদার্থবিগ্।র কি কি বিষয়ে 

গবেষণ]| করেছেন, তার সংবাঁদ ১৯৬৩ সালের 'জ্ান 

ও বিজ্ঞ/নে'র জানুয়ারী সংখ্যায় পাওয়া যাঁবে, কিন্তু 
অধ্যাপকের গবেষণার পরিপূর্ণ তালিকা কারও 

পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বছ আয়াস ও সময় 
ব্যয় করে করা গবেষণার ৫1৬টি মোটা মোটা খাতা 

তার আলমারিতে দিনের পর দিন পড়ে থেকেছে 

এবং পীরে ধীরে সপ্তাহ, মাপ ও বছর অতিবাহিত 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোথায় উধাও হয়ে 

গেছে! অধ্যপক সেগুলিকে ছাপাবার কোনও 

চেষ্টা করেন নি। ১৯৫২ সাল থেকে কয়েক বছর 
তিনি একীকত ক্ষেত্রততু (01718605610 00৫05) 

নিয়ে তন্ময়» ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে. 
অধ্যাপক সেগুলি ছাঁপিয়েছিলেন | আইনস্টাইন 
ভাঁর একীরুত ক্ষেত্রের কাজ দেখে আনন্দ ও 

উত্পাহ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে কিছু 

আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
এ 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

অধ্যাপকের একীকৃত ক্ষেত্রের গবেষণাগুলিকে 

কয়েক অংশে বিভক্ত করা যায়। এই বিভক্তির 

বর্ণনা করতে হলে একীকত ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বল! 
প্রয়োজন । ছুঃখের বিষয় বস্থ-সংখা।য়নেযর যেন 

সাধারণ বর্ণনায় কিছু আভাস দেওয়া যায়, একীগ্লত 

ক্ষেত্রের তেমন দেওয়া যায় না । 'এর কারণ একীকরুত 

্ষেত্র এমন একট! জ্যামিতিক আশ্রম করে গড়ে 

উঠেছে, যার বর্ণনা শুধু মে সাধারণ ভাসাম্ন নেই, 
তা নয়, বৈজ্ঞানিক ভামাতেও ৩ প্রধানতঃ 

সাঙ্কেতিকভাবেই আছে সতর।ৎ একীকত তত্র 
বর্ণনায় বাধ্য হয়ে আমাদের অন্ত পথ ধরতে হবে। 

মনে করা যেতে পারে, একীকত ক্ষেতের 

গ।ণিতিক অংশটা হলো এই যে, কত্তকগুলি সমীকরণ 
তৈরী করে তার সমাধান করতে হনে । একীরুত 

ক্ষেত্রে সান্কেতিকভাবে যা বলা আছে, তা ষেন 

এই সমীকরণগুলি ঠতরী করবার পথ মাত্র। এই 

সমীকরণগুলি €৩ঙরী করবারও ছুটি ধাপ। ক্ষেত্রের 

মূল চলম্মুন রাশির সংখ্য| সোলটি--এদের সাময়িক- 
তাবে জান! আছে ধরে নিয়ে প্রথমে চৌাটিটি 
সহসমীকরণের সমাধান প্রয়োজন। এই সহ- 
সমীকরণগুলির অজ।ন! রাঁশিগুলির নাম আযঁফিনিটি। 

এবার দ্বিতীয় সোপান--এই আ(ফিনিটিগুণি 

জানা গেলে এদের সাহায্যে পুনরায় আঠাঁরোটি 

সমীকরণ তৈত্বী হবে। এই সমীকরণপগ্রলির ভিতর 

পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের মূল চলমান রাশি থাকবে, কিন্ত 
আঁফিনির্টি খাকবে না। এদের সমাধান করে 

তারপর এদের অর্থ বুঝতে হবে। মূল চলমান 

রাশিগুলিকে ক্ষেত্র-চলম।ন রাশি (51614 ৮৪1091১16) 

এবং শেষোক্ত আঠ[রোটি সমীকরণকে ক্ষে্র-সমী করণ 

(151 6৭৪001055) বল! হয়ে থাকে । এই হলো 

একীকরুত ক্ষেত্রে কি করতে হবে তাঁর বর্ণনা | এবার 

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্বে কি করতে হয়ঃ তার 

অবতারণ। করলে হয়তে! অধ্যাপকের গবেষণ] বুঝতে 

সুবিধ। হবে। আপেক্ষিকতা তর্তবেও অন্গরূপ সোঁপাণি 

আছে। সেখাবে চলমান রাশির সংখ্যা দশ এবং 

. 

ভাবারিত দ্বার ১৭ 

আফিনিটিগ্ুলির সংখা। চল্লিশ । যে সহসমীকরণ 

সমাধান করে আ ফ্িনিটিগুশি প1ওয়! ঘাঁবে, তারি 

সংখ্যা চপ্রিশ। তারপর অন্ুবূপভ।বে দশটি ক্ষেত্রু- 

সমীকরণ টতরী হবে এবং এর সমাধান করতে 

*বে। এই হলে। কি করছে হবে তার বর্ণনা। 

এবার বল প্রয়োজন, কতটা করা হয়েছে। 

সাধারণ অপেক্ষিকত। তত্বে আকফিনিটি 
পাঁওয়াপপ জন্তে যে চল্লিশটি সহসমীকরণের সমাধান 

প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ হষেছে, কিন্তু ক্ষেত্র-সমীকরণ- 

গুলির সমাধান সেই ভাবে সম্পর্ণ হয নি। এখানে 

আংশিক সমাধান হয়েছে বল! মি; অর্থাৎ দশটি 
গ্ষেত্রচলমান রাশির কয়েকটিকে শুন্য ধরে নিয়ে 
সমাধান হয়েছে। অবশ্া এই শৃন্ত ধরে নেবার 

একট! জ্যামিতিক ভিত্তি আছে। . একীকৃত 

ক্ষেত্রতত্বে আ্য।ফিনিটিগুণিই পম্যক জানবার কোনও 
উপাস্ন ১৯৫২ সাল অবধি ছিল না। অনেক কন্দী- 

ফিকির করে বিশেস বিশেদ অবস্থায় কোনও 

রকমে ক্ষেত্র-সমীকরণে এসে ভার সমাধানের চেষ্ট। 

হতো! | এব।র অধ্যাপকের গবেষণার বর্ণনা দেওয়। 

যেতে পারে। 

১৯৫২ সালে অধ্য।পক আয।ফিনিটিগুলি পাওয়ার 

জন্তে ষে ৬৪টি সহসমীকরণ আছে, 5 সম্পূর্ণক্ধপে 

সমাধান করেন স্থঙরাৎ বলা মায় যে, এই 

গবেষণার ফলে গাণিতিক দিক থেকে সাধারণ 

জাপেক্ষিকতা তত্ব যে অবস্থার ছিল, একীরুত তত 

ততটা এগিয়ে গেল। অধ্যাপকের এই গবেষণা 
গুলি দুটি স্থানে ছাপা হয়| প্রথমটি £170215 0£ 

[8 00610061০5-এ এবং দ্বিতীয়টি একটি ফরাসী 

পত্রিকায় । প্রথমটিতেই সম্পূর্ণ সমাধান থাকলেও 
দ্বিতীয়টির প্রয়োজন 'ও গুরুত্ব কম নয়। এই বিপদের 

কর্মীদের অবশ্যই এই দ্বিভীঘ় প্রবন্ধটি পড়া উচিত। 
অধ্যাপক বে ষহসমীকরণগুলিয় সমাধান 

করেছেন, তার অন্থরূপ সহসমীকরণের সমাধান: 
আপেশিকতা তত থাকা সত্তেও একীকত ক্গেত্রে 
বহুদিন এই পমীকরণগুলির স্মাধান হয় নি'ওরং, 



১৮ ষ্ঠ হি জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

এদের সম্বন্ধে নোবেল পুরস্করপ্রাশড অধ্যাপক 

শডিংগাঁর একস্থানে লিখেছিলেন যে, এই সমীকরণ- 
গুলি যে কত, দুরূহ, ধিনি এগুলি সমাধানের 

চেষ্টা করেছেন তিনিই তা বুঝবেন। অধ্যাপকের 
গবেষণার ফলে একীকৃত ক্ষেত্রের অন্য গবেষকের 

কাঁজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। 

অধ্যাঁপকের একীরুত ক্ষেত্রের গবেষণা এক 
ধরণের কাজের বর্ণন। এখানে শেষ হলো। 
তাছ।ড়।ও তার অন্ত ধরণের গবেষণ। আছে 

তাঁদের ছু-ভাঁগে ভাগ কর! যাত্ন। তাঁর একটির 
বর্ণন। এখানে করবো । একীরুত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র- 
সমীকরণগ্ুলি এবং আপেক্ষিকত। তত্র ক্ষেত্র- 
সমীকরণগুলি যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তাঁচলে 
দেখা ঘায়.যে, তার মধ্যে একীরুত ক্ষেত্রের চরিটি 
সমীকরণ একেবারে অন্ত ধরণের-_-মাপেক্ষিকত। 
তত্তে সে রকম সমীকরণ আদৌ নেই। অধ্যাপক 
একটা নতুন একীক্কত ক্ষেত্রের অবতারণা করলেন, 

যাতে এই অদ্ভুত সমীকরণগুলি নেই। এই হলো 
অধ্যাপকের একীরুত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরণের গবেমণ| 

একীরুত ক্ষেত্রে আরও শন্যান্ত ধরণের গবেষণ'! 

[১৭শব্র্ষ, ১ম সংখ্যা, 

অধ্যাপক করেছেন। মোটামুটিভাবে তাঁদের বলা 
যায় একীকৃত ক্ষেত্রের সমীকরণগুলির গুণাঁগুথের 

আলোচনা | 

অধ্যাপকের দানের তালিকা! এত অল্পে শেম 

হয় না। অধ্যাপক বন্ু-সংখ্যায়নে বিশ্বাসী 

সুতরাং এই বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েও তিনি 

অসুবিধা বোঁধ করেন না বরং হয়তো এই ভেবে 

ছুঃখ পান যে, ভীড় বাড়ানোর আরও কিছু পাঁওয়। 

গেল না কেন? কেন তার গবেষণায় সমাঁজহি 5কর, 

দেশের কল্যাণকর কোনও বিষয় এলো না? (তার 

দ্বারা যে সমাজ ও দেশ ইতিমধ্োই উপকৃত হয়েছে, 

সেকথা তাকে কে খধোঝাবে ?)। 

সব কৃতীজনের কৃতিত্বের পশ্চাতেই তাদের 

মাতা, পিতা ও অন্যান্তি প্রিয়জনের দাঁন থাঁক। 

স্বাভাবিক অধ্যাপকের পিতার মননের গভীরতার 

সংবাদ কিছু কিছু অনেকেরই জান। আছে। 
অধ্যাপকের সপ্ঠতিতম বর্ষ পৃতির দিনে তাকে 

প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গে আমর! তার বুদ্ধ পিতা 

ও ভার পরিধারস্থ আমাদের পুজ্য সকলকেই 

প্রণাম করি । 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও মাতৃভাষায় 
বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা! 

শিবনুল্দর দেব 

আমাদের প্রতিদিনের জীবনধাত্রায় বিজ্ঞান- 

শিক্ষার কতথানি প্রষ্নোজন আছে, এই বিষয়ে 
আজকাল অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। কতক- 
গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের শিক্ষ/ ব্যবস্থার 

মধ্যেও বিজ্ঞ।ন ও বৈজ্ঞানিক নিষমগ্ডলি শিক্ষা! দিবার 

ব্যযস্থা কর! হইয়াছে এবং ইহা কল/বিভাগের সকল 
ত্র-ছাতীদের জন্য বাধাতাঁগুলক করা হ্ইয়াছে। 

যাহাতে সকলেই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের 

কতখানি প্রয়োজন আছে। তাহা বুঝিতে 

পারে! মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্থানও সেই জন্ব 

মাঁনবসভাতা বা [38708710163 শাখাতে বিজ্ঞা- 

নের সহজ নিষ্বষগ্জলি শিক্ষ/ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক ছাত্র-্ছত্রী বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হয়| 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

প্রা সমস্ত উচ্চ বিস্ত/লয়গুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হইতেছে_-উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষকের 
অভাব থাকা সেও । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে-বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রস্কো- 
জশীম্বতা হঠাৎ এত বাঁড়িল কেমন করিয়া? বিজ্ঞান 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একাস্ত প্রক্নোজন, 
ইহা হঠাৎ সকলে উপলব্ধি করিণই বা কেমন 
করিয়া_আঁর করিলই বা কেন ? 

আমরা দেখি যে, গত দ্বিতীম্ন মহাযুদ্ধের পর 
ইউরে|প ও আমেরিকায় বহু প্রকারের গবেষণার 
নুতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইতে আরস্ত হইয়াছে। 
তেজঙ্কিয় পদার্থের ব্যবহার ও তাহার প্রদ্নে 
জনীয়ত] সন্বম্ে জগতের সকল দেশ সচেতন হইয়া 
উঠিতেছে। জগতে যে সকল শক্তির উপাদান 
বিগ্বমানঃ তাই। আমরা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে 
অ।শিবার বথ|সাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং সেই জন্য 
সমস্ত তেজক্রিয় পদার্থকে আমাদের প্রয়োজনীয় 
শক্তি কেয়ার করিবার কাজে লাঁগাইতে সচেষ্ট 
হইয়াছি। আমরা ভাবিতে আরস্ত করিয়াছি যে, 
আমাদের চতুম্পাশ্বস্থ জগতের শ্বব্ূপ কি? কি 
ভাবে ইহ। গঠিত হইয়াছে এবং কোথা হইতে ইহা 
উৎপন্ন হইল? মানুষ শ্মরণাঁতীত কাঁল হইতে এই 
সকল প্রশ্ন লইয়া চিস্ত! করিয়া আঁসিতেছে। এই 
পকল বিষয়বস্তু লইয়া মানুষ আরও গভীরভাবে 
চিন্তা করিতে আরন্ত করিয়াছে [77667790075] 
0560121755108] 5৫৪1 বা আস্তর্জ।তিক তু-পদ্ার্থ- 

বিজ্ঞান বর্ষ আরম্ভ হইবার পর হইতে । ১৯৫৭ 
সালের 8ঠ অক্টোবর তারিখে রশ বৈজ্ঞানিকের৷ 
পৃথিবী প্রদক্ষিণক|রী কৃত্রিম উপগ্রহ--ম্পুটনিক 
মহাকাশে উৎজেপণ করিয়। সকলের বিল্ময় উৎপাঁদন 
করিলেন | মহাঁকাঁশে মানুষের জয়যাত্র/র শ্বত্রপাত 
করিলেন ঠৈজ্ঞানিকেরা | 

ইউরোপে বিজ্ঞানের নবধুগ আরগ্ত হইয়াছিল 
প্রা ছুই শত বত্সর আগে। বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় 
ও শিক্ষানতনে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নুষ্যবস্থাও 

বাংলাদেশেবিজ্ঞান-শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
তোতা... 2,এুদে 

ভা কা 17৩৮ 
আরম্ভ হইয়াছিল প্রান এ 

আমদের এই অন্বকরাচ্ছক দেশে তখনকার 

দিনে বিজ্ঞান-শিক্ষার কোন ব্যবস্থঈ ছিল না। 

আমরা তখন ফাঁপা, সংস্কৃত, আর্বী শিখতে বাধ্য 
হইতাম মুষ্টিমেয় যাহার! লেখাপড়া শিক্ষার 

সযোগ-ন্ৃবিধ। পাই, তাহারা মুসলমান নবাব, 

বাদশাহ প্রভৃতির দরবারে কাজ করিবার সুবিধা 

লাভ করিত। বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে শিক্ষা- 

শভ করিবার সুযোগ আসিত না। অনেকেই পাঠ- 

শালাতে সামান্ত কিছু শিক্ষা লঃভ করিয়া! কাজকর্মে 

যোগদান করিত । ব্রাহ্মণের টোলে সংস্কৃত অধ্যক্ষন 

করিতেন--সেখাঁনে ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত কাহারও 

প্রবেশ|ধিকাঁর ছিল ন|। 

এদেশে ইংরেজি-শিক্ষ। ও বিজ্ঞা-শিঙ্গার 

প্রবর্তন করেন মহাত্স। রাজ! রামমোহন নায়। 

প্রায় ১৬* বৎসর আগে তিনি কোম্পানীর ওদা- 

নীস্তন গভর্ণর জেনাঁেল লর্ড আমহাষ্টিকে একখানি 

পত্র লিখিয়াছিলেন- এদেশে ইংরেজি শিক্ষার 

বাবস্থা করিবার জন্ত সেই চিঠির মধ্যে 

তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জ]নাইয়ছিলেন যে, 

ভারতীয়রা খেন বিজ্রনের নানাবিধ শাখায় 

শিক্ষালাঁভ করিব।র সুযোগ-সুবিধা পান়। রাজার 

লেখা সেই চিঠিখানি ভারতের ইত্ডিহাপে চিরদিন 

অক্ষয় হইয়|! থাকিবে । 
তখনকার দিনে দুই-চার জন লোক ইংরেজি 

লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন--রাঁমমোঁহইন ছিলেন 
তাহাদের মধ্যে একজন। ইউরেপীয়দের মত 
আমাদের দেশের লোকের! যাহাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার 
সকল রকমের সুবিধা পহিতে পারে, তাহার ব্যবস্ 
করিবার জগ্য তিনি সরকার বঝাহাঁছুরের নিকট 
আবেদন করেন। তিনি নিজেও একটি আংলো- 
ইত্ডিয়ান স্কুল প্রতিষ্টা করেন ১৮২২ খুষ্টাক্ষে। এই 
বিদ্কালিয়ে বিনা পন্বসায় ইংরেজি শিক্ষা, দিবার 
বাবস্থা ছিল। উইলিয়াম আাঁডাম নাঁষে একজন 
ইংরেজ তখন পরিব্রাজক হিসাবে আসিয়াছিলেন 
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র/মমৌহনের এই চিঠি লিখিবার পর কলিকা তাঁয 

হিন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ইহাই প্রেসিডেল্সি 

কলেজে পরিণত হ্ইয়াছে। রাজনারায়ণ 

বন্থু মহশষ লিখিক়াছিলেন যে, ডেন্সেলেম 

সাহেব হিন্দু কলেজের হেডমাষ্টীর ছিলেন 

এই সময় বন্ত শিক্ষিত ইংরেজ হিন্দু কলেজে 

অধ্যাঁপন| করিধ।র জন্থ ভারতে আসিতেন। এই 

সময়ে টাইটুলর, রস, থিওডর ডিকেন্স এবং জন্ 

পিটার গ্রান্ট হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। 

টাটুলর সাঠিত্য ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। 

তিনি ইংরেজি সাহিত্য, গণিত ও চিকিত্সা বিদ্যা 

উত্তমরূপে জানিতেন। এভছাতীত পার্সী ও 

আব্বীভেও বুৎ্পন্র ছিলেন এবং সংস্কৃতও কিছু কিছু 

জানিতেন। রামমোহনের ধিলাত খাতার কয়েক 

ব্সর পরেই ১৮৩৫ খুষ্টান্দে ক্যাপ্টেন রিচার্সন 

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হইন্না কলিকাতায় 

আসেন। ১৮৪১ খুষ্টর্দে তিনি এই কলেজের 

প্রিন্সিপাল হন। রাজনারাযূণ লিখিয়ুঠছেন-_ 

“ছাত্রদিগকে ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা দিবার শিশিত্ত 

তাহার অত্যন্ত যন্র ছিল। ছাঁত্রপিগকে ইংরেজি 

সাহিত্যের মন্ধরজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের তদ্দিয়ে 

সুরুচি উৎপ|দন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন 

এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের 

সহিত ক্যাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়ত। 

জদ্মিয্াছিল, এমন কি পরিহাস পর্ধ্যস্ত চলিত ।” 

হিন্দু কলেজের ইতিহাস পড়িলে জানা যায় যে, 

তাহার পরে এবং উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগে 

আশেক ইংরেজ অধ্যাপক বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত 

প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে আসেন। 

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এদেশের বহু মনীষী 

এদেশে আঁরও অনেক উচ্চশিক্ষ।র প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করিয়াছিলেন। এই সবস্ুলিই হইতেছে বেসরকারী 

প্রতিষ্ঠান। যে সকল নমণ্য ব্যক্তি এই বেসরকারী 

উচ্চশিক্ষার বিগ্ঠালয়গুলি স্থাপন করিয়া গিক়্াছিলেন, 

তাহাদের নাম আমরা প্রান তুলিদ্লা যাইতে 
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বগিয়াছি। প্রথমেই মনে পড়ে তেজন্বী পণ্ডিত 

ঈশ্বরচ্ত্র বিগ্তাসাগরের নাম, যিনি বাংলাভামাঁকে 

সমৃদ্ধ করিগ্াঁছিলেন, তাহার নান।প্রকার লেখার 

মধ্য দিয়-বাঁংল! ব্যাকরণ, ছেলেদের পাঠের 

উপযুক্ত সহজ পুস্তকগুপি তিনিই প্রথম রচন! 
করিয়াছিলেন । তিনি শিজেগ চেষ্টায় ও লোকের 

শিকট হষ্টতে অর্থ সংগ্রহ "করিয়া মেট্রোপলিটন 

কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাঁরই নাঁমে 

সেই কলেজের নাম হইয়াছে বিগ্াসাগর কলেজ। 

তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বাপানসী 
কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের সহিত নান।বিধ পত্র।- 

পপ করেন। প্রান একই সময়ে, ইহ! কিছুদিন 
পরে বাষ্গুর সুরেম্রনাখ আই. সি. এস. হইতে 

ইন্তফা দিয়া দেশের কাজে নিজেকে উত্সর্গ করেন। 

তিনি আর একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা 

করেন শিয়।লদহ স্টেশনের নিকটে এবং ভদা- 

নীস্তন গভর্ণর জেনারেশ লঙ রিপনের নামে 

এই ঝুলেজের নামকরণ করেন | রিপন কলেজে 

বধু পণ্ডিত বান্তি বিজ্ঞান অধ্যাপনা করিম 

গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আচার্য রামেশ্রমুন্দর 

্রিবেদী, অধ্যাপক জাঁনকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ডাঃ 

ঘীরেন্্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অধা।পকগণ কলি- 

কাতার সকল কলেজের ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন 

ছিলেন। অপরাপর কলেজের বনু ছাত্রও 

তাহাদের ক্লাসে যোগ দিতেন। গিরিশচস্র 

বস্থু মহ।শয় বিদেশ হতে জীবতত্ব, ভূতত্ব ও 
উদ্টিদততু শিখিত্] আসিয়। বঙ্গবাপী কলেজ 

স্থাপন করেন। বঙ্গবসী কলেজে বিজান-শিক্ষার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন গিরিশচন্ত্র। আমার মনে 

হয়, তিনিই প্রথমে বাংলাভাষায় ভূ-বিজ্ঞান বিদয়ক 
প্রথম পুস্তক রচনা করেন ১২৮৮ সালে। সথপরিক্িত 
তৃ-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচন।র প্রথম পগ্চিয় পাওয়া 

যায় এই পুণ্তিকাতে। বঙ্গবাসী কলেজে প্রকৃতি- 

বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্া। প্রভৃতি শিক্ষা দিবার 

জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং অধ্যক্ষ গিরিশচন্ত, 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ভ্রমবিকাশ ২১ 

অধ্যাপক লাডলিমেহন মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট 

অধ্যাপকগণ এই বেসপকারী কলেজে অধ্যাপনা 
করিম। গিয়।ছেন | উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় ব্রা 

সম।জের সহায় হাম সিটি কলেজ স্থ।পন করেন 

প্রায় একই সমষে, উনধি,শ শতাবটির শেষ ভাগে। 

খষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এদেশে ইংরেজি শিক্ষার 

বিজ্ঞার ও পুটধম প্রচারের উদ্বোশ্তে কয়েকটি কল্জে 
স্বপন কশিমাছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান-শিক্ষার 

শ্বাবস্থা ছিপ। সেপ্ঠ জেভিয়।স কলেজে 

তখনক|র দিনে 'এক মহ।পণ্ডিও খষ্টীয় ধমপ্রচারক 

বিডঠানর মধযাপনা। করিতেন | তাহার নাথ 

ফাদ পাফো|। আছচার্ধ জগদাঁশচন্দ তাহার 

ছার ছিলেন। কুটিশ ৮5 কলেজ, শ্ীর।মপুর 

কলেজ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা তন গুলিতে বিজ্ঞান- 

শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে কমে বাড়ি উঠিতে- 

ছিল। অধ্যাপক শিখারণচন্ত্র রায়। অধাপক 

গৌরীশঙ্বর্ব দে প্রভৃতি বিখা।ত ব্যক্তিগণ এই সকল 

কণেজে পদার৫-বিজ্ঞ।ন। গণিতশান্ প্রভৃতি অধা।- 

পন]য় নিযুক্ত ছিলেন। এই্ধপে আমরা দেখিতে 
পাই যে, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞ/ন-শিক্ষার 

বাজ কমশঃ এক বিরাট মহীরঠে পরিণত হইতে 

আ।বস্ত করিয়াছে, ভাঙাপ মুড্যুর একশত বৎস্র 

পরে | 

৬খপকার দিনের ই-বেজ স্ক!গ ছুই-চ|র জন 

ভারতীয়কে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্ট বৃত্তি দিয়া বিলাতে 

পাঠাইতেন | সেই শৃত্তির নাম ছিল গিপক্রাউষ্ট 

পৃত্তি। প্রমথনাথ খন্থ মহাশয় 'এই বুর্তি পাল 

সকলেই তখন--হয় ব্যারিষ্টার 

ন। হয় আই. পি. এস. হইল।র জন্ত বিলাতে যাইতেন, 

অর্থাৎ যাহাঁদের অথের সংস্থান ছিল। যথার্থ 

বিজ্ঞ।ন-শিক্ষার জগ্তক প্রথম শিলাতে যান 

সপ্ভবতঃ প্রমথপ[থ বসু মহাশয়। তাহাকে আমরা 

আধুনিক ভারতের গৌহজাত শিল্পসমূহ্রে জন্ম্দ| তা" 
বলিয়া মনে করি। " প্রমধনাথ বিলাত' হইতে 
ফিরিয়া আলি! ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংস্থায় 

১৮৭৫ খু্টঝে | 
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করেন। কাঁরণ অখনকাঁর দিনে কোনও সরকারী বা 

বেসক্নকার্ধী কলেজে ভূ-বিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা 
ছিল ন|। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রের। য|/হাঁতে ভৃ-বিজ্ঞন 
শিথিবাঁর সুযোগ পষ, এই ইচ্ছা তাহার বখ।বরই 

অত্যন্ত প্রবল ছিণ। সরকারী চাকুরী হইতে নিরিষ্ 

সময়ের আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের 

খনিজ আকরসমূহের উন্নন্নের জন্য নানা কাজে 

ব্যাপুত হইয়। পড়েন। এই সময়ে তিনি মুর 

ভগ্ত ও মধ্যপ্রদেশের রাঞহারাঁতে বিশাল লৌঠ 
আকর আবিষ্কার করেন। কিন্ত ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষা 

দিব।র ইচ্ছা তাহার সবসময়েই ছিল। স্বদেশী যুগে 
যখন প্রীঅরধিদ্দের পৌরহিত্যে স্তাঁশন্তাল কাউন্সিল 

আব এডুকেশন স্থইপিত হইল, তখন তিনি এই 

শিক্ষায়তনের প্রথম রেউর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন | 

সেখানে ভূবিজ্ঞান শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা কর। 

হইল অন্তস্ভ বিজ্ঞানের সঙ্গে। জাতীয় শি! 
প্রতিষ্ঠান বা স্তাশগ্ত!ল কাউন্সিল অব এডুকেশন 

তখনকার দিনে বন প্রতিভাবান যুবক িগকে 

অ।মেরিকা, জামেনী, ইংল্যাণড প্রভৃতি দেশে 
বি্খনের বিবিধ শাখ|। শিল্প ও ইঞ্জিনিয়।রিং 

শিখিবার জন্ত বৃত্তি দিম্না পাঁঠাইতে আরম্ভ করে 

এবং তাঁহার! ফিরিয়া আসিব পর এই শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠানে তাঁহ।দের যখাঁসাধ্য কমসংস্থানের ব্যবস্থ। 

করে। তবে কয়েকজনের উপযুক্ত কর্মবাবস্থা 
করিতে না পারায় তাপ অগ্ঠত্র চলিয়। গিষ্বা 

তাহাদের নিজেদের উপধুক্ত কর্ম যোগাড় করিতে 

সঙ্গম হইয়াছিলেন। এই জ|তীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠ।নে 

ু-বিজ্ঞান শিক্ষ। করিয়া তিনজন প্রখ্যাত ভূততৃবিদ্ 

তারতীপ্ন ভু-বিজ্ঞান সংস্থায় কর্ম করিবার সুযোগ- 

সুবিধা প।ইয়্াছিলেন। তাহাদের নাম বঙ্কিঘবিহাকী 

গুধ, ছর্গশঙ্কর ভট্চার্ধয ও বরদাঁচরণ গুপ্ত। 

তদাশীস্তন ইংক্েজ সরকার এই তিনজন তুঁ-বিজ্ঞানের 
ছাত্রকে - বিশ্ববিগ্ঠাঁলযবের ডিষ্তরি না থাকা সত্তেও 
ভারতীয় ভুঁ"বিজ্ঞা সংস্থার অফিসার করিষ। 

| ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

চাকুরীতে. বহ!ল করিয়াছিলেন। তাহারা যে উচ্চ 
স্তরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, 

ত]হার পরিচয় পাঁওয়া যায়, ভারতী ভূ-বিজ্ঞান 
সংস্থান আগেকার 2:2009105 এবং 1%16100119 

পাঠ করিলে। | 
বাংল।ভাঁম।য় বিজ্ঞানের চচা বাংপ[দেশে মহি 

দেবেশ্রনাথ প্রবর্তন করেন তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ু- 

বোধিনী সভায় এবং এই সভার মুখপত্র ওত" 

বে।ধিনী পত্রিকা । রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেন 

মহাশয়কে এক পত্রেধ মধ্যে লিখিপ।ছিলেন_- 

“তখনক।র দিনে প্রাচীন ধশ্মশান্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা 

ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে 

ভী্টান দেনা হইয়। পড়িতেছিলেন। সেই সমষ্ে 

রমমোহনের এক শিখা দেবেশ্রানাথ ধশ্বব্যাকুলতা 

অনুভব কর্িঘা প্র।চীন শাস্ত্র অন্েষণে প্রবৃত্ত হন। 

যদিচ প্রচলিত ধশ্ম-সংঙ্কার তিনি পরিত্যাগ কপিষা 

ছিলেন, তথাপি স্বদেশের শান্ত্রকেই দেশের 

ধন্মোন্নতির ভিত্তিবপে খিনি গ্রহণ করিক্া- 

ছিলেন। তিনিই তত্তুবোধিনী পত্রিকায় বেদ, 
উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞান-ওত 

প্রভৃতির প্রচার বাংলাভাষায় প্রথম প্রবস্তন কগেন। 

তিনি বিদেশী ধন্ম হইঙে স্বধর্মে ও বিদেশী ভাষ। 

হইতে মাতৃভাধান্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ 

করিবার চেষ্টা করেন”। রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রান 

কুড়ি বংসর আগে মগধি প্রবতিত ততৃবোধিনী 
পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞ।ন, ধর্মনীতি প্রভৃতি 

বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবর্দ প্রকাঁশিত হইত। অক্ষয় 

কুমার দত মহাশয়ের সম্পাদনায় বহু বৈজ্ঞ/নিক 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত এই ততৃবোধিনী পত্রিকাদ্প। 

অক্ষয়কুমানের বিজ্ঞ/নানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিলঃ 

বৈজ্ঞানিক আলোচন। করিতে তিনি খুব ভাল- 
বাসিতেন এবং সেই জন্য তিণি, নানাপ্রকার 

বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেন 

বাংলাভাষায়, যাহাতে সর্ধসাধারণের নিকট 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের সংবাদ পৌছাইতে পারে 



* জ।হয়।রী, ১৯৬৪ ] 

পরব্ডী কাঁলে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই পত্রিকাঁধ 
অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আর নিয়মিত 

টবৈজ|নিক প্রবন্ধ লিখিতেন হেখেন্দ্রনাগ, দ্বিজেশ্নাথ 
ও জ্যোতিরিজ্্রনাথ | 

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চ1র প্রহ্কে।জনীয়হ। 

রবীশ্ত্রনাথ সাঁরাজীবনই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 

তিনি নিজে ও অপরাপর শাস্তিনিকেতনের 

অধা।পকদিগকে বাংলভাঙ।ঘ বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ ও 

পুস্তক লিখিবার জন্য বিশেম উতৎ্সাঠি 5 করিতেন | 

তাহার জীবনের প্রথমে তিনি যে গণ্ধ রচনা করিয়া 

ছিলেন তাহার বিষম্ববস্থ ছিল বিজ্ঞান-সাহি ৪] | 

পরবতী জীবনে মৃতার কয়েক বৎসর আগে ইহার 
পরিসমাপ্ি হয উাঁহ!র লিখিত মপুর্ব পুস্তক “বিশ্ব- 

পরিচয়”-এর মধ্য দিয়া। এই পুস্তক ঠিনি আচার্য 

সতোম্্ন[থকে উৎসর্গ করিধা গিয়াছেন। সতোন্দ 

নাখ আজীবন বাংলাভাষা বিজ্ঞান-চচার ত্র 

গ্রহণ করিয়। দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রবতিত পথ 
উত্তরে।স্তব প্রসারিত করিতেছেন। ছার ৭৯ 

বঙ্সর বধস পুর্ণ হইবার দিনে তাহ|র দীর্ঘজীবন 

কমন! করিরা তাহাকে প্রণাম জানাই । 
১৮৯৬ খুষ্টাবধে রবীম্্রনাণ লিখিয।ছিলেন-_ 

“বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেখনি 

ক।ল, তেমনি পাত্র। এখ।নে 9০161)02 £১৩৪০- 

0186010 নামক একট|। কল জুড়িযা দিলেই যে 

বিজ্ঞ/ন একদমে নাঁশী বাজাইয়া রেলগাডির মত 

ছুটিতে খাকিবে, অতান্ত অন্ধ অন্গরগও এরূপ 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ভ্রমবিকাশ ২৩ 

ছুরাশ। পোসণ কগিতে পারে না| বিজন যাহ 

দেশের সর্নসাধারণের নিকট স্ত্রগম হম, সে 

উপায় গবলথন করিতে হইলে একেবারে মাতৃ" 

ভাষায় বিজ্ঞান-চার গোড়াপভন করিম দিতে 

হইবে] যাহারা বিজ্ঞানের মর্য।দা বোঝে না, 

হাহাঁর। বিজ্ঞান-চঢার জন্ত টাকা দিবেঃ এমন 

অলৌকিক সস্তাবনার পথ চাহিষ। বসিয়। থাকা 
নিক্ষণ। আপাত5ং মাতভানার সাহাযো সমস্ত 

বাংল! দেশকে বিজ্ঞান-চায় দীঙ্গিত করা আবশ্বীক | 

হইণেই বিজ্ঞান-সভা সার্থক হইবে |" 
নবীন্রনাণের সংস্পর্শে যে সব বৈদিক আ।সিয়।- 

ছিলেন) তাঁহারা & বাংলাভাষায় 5 বিজ্ঞান-চঠার 

প্রয়ে(জনীয়তঙ। বিশে্ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

অ]চার্য জগদীশ্ন্ত্র, জগদনশ রায় প্রতি বন 

মনীমী বাঁংলাভাসায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা! বিষয়ক 

প্রবন্ধ রচন। করিধ! পিজ্ঞান-স।হিতাকে সমুদ্ধ করিয। 

গিমাছেন। আচার্য সতোন্ত্রনাথ সেই পথেরই 

পথিক । ভীাহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিপছ 

9 ভাহার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” ভাহাদেরই 
পরিকপ্পি্» পথকে দিন দিন সুগম করিতেছে। 

দেবেশত্রলাঁথ, রবীন্দ্রনাথ যাহা করিবার চেষ্ট 

করিয়।ছিলেন এবং যাহা তাহাদের কল্পন।র 

মধ্যে ছিগ। আচার নতোন্রনাথ তাহ। বন্তিবে 

পরিণত করিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা 

করিয়া। সেই জন্ত বাংলা দেশের প্রতোক লোক 

তাহার নিকট কু 

হত 



শ্রদ্ধাঞ্জলি 
শ্রীদুঃখহরণ চক্রবতী 

১১৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্বধিছালিক্বের বিজ্ঞান 

কলেজে রসায়ন বিভ।গে শিক্ষক করিবার সময় 

আধাপক বস্তু মহাশয়ের সহিঠ আমার প্রথম 

পরিচয়ের সৌভাগা ভয় । ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়েব 

অধাপক বস্ত্র মহাশয় যখন কলিকাতায় আপিতেন, 

তখন উহার সহিত গবেষণ] বিসষে আলোচনায় 

তাহ|র উপদেশ লাভ করিয়া কতা হৃইয়|ছি। 

টজৈবরসায়নে ক্ীহার বাত্পত্তি ও পুরবস্গবীগণের 

মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে স্রাভার স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়! বিশ্সিত ভইয়াছি। আনেক সময়ে তিনি 

জৈবরসাষ়নের” সাহিত্যের উল্লেগ করিয়। আমা- 
পিগকে গবেষণায় প্রেরণা দিয়াছেন একবার 

একটি যৌগিক পদার্থের পরমাণুবিষ্ঠসের চমকপ্রদ 
র্স্য উদঘ|টন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহাষা 

করিয়াছিলেন। সেই সমগ্র বিজ্ঞানী 

সত্োম্বনাপের অপুর প্রঠিভ। ও অগাধ পাগ্ডিত্য 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়ছে। পহ্ববগীকালে ঠিনি 

বিজ্ঞান কলেন্জে অধ্য।পন।র সময আমাদিগকে 

যথেষ্ট সাহাধা করিঘাছেন। কোন 

র(সায়নিক কুট প্রশ্খের সম্মধীন ভইয়। তাহার 
শরণ।পয় হইয়াছি, তখনই তিনি অথায়িকতাঁর 

সহিত সাহামা করিতে কুষ্ঠিঠ হন নই | বিজ্ঞানী 
সত্যেপ্রন।থ শুধু পদার্থবিদ্ভা বা অহ্ধশান্ধেই বিশারদ 

নভেন, তিশি বরসায়নশাঙ্্েও বিশেষজ্ঞ | 

রসাধনশান্ের গবেষণায় তাহার অভূতপূর্ব 

উত্মাহের একটি ঘটন1 এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কৰিব । 

১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মাবকাঁশে তিনি তাহার সতীর্থ 

জীপুলিননিহারী সরক|রের সহিত কোনও বিষয়ে 

গবেষণ|র জন্য শ্রীযুক্ত সরকারের পরীক্ষাগারে কাঁজ 
আরম্ভ করেন। ও্ীম্মাবকাশে কলিকাঁতার বাহিবে 

“গিয়াছিলাম- আমার পরীক্ষাগার বন্ধ ছিল। 
গ্রীষ্মাবক!শের পর ঘর খুলিয়া দেখিলাম, আলমারীর 
আলতারাফ খোলা--ক্কুগুলি নাই--আলতারাফের 

১ হি কণা 

তে 

যখনই 

সঙ্গে তাপ। ঠিকভাবেই লাগান আঁছে। দেখিয়া 
বিশ্মিত হইলাম আলমারী হইতে এইভ।বে জিনিস 

অপসারণের জন্ত রুট হইল।ম | পরে শুনিলাম, 

অধ্যাপক বস্তু মহাশয়ের গবেষণার সময় একটি 

উজৈবরাসায়নিক পদর্পের প্রয়োজন তয়। এই 

প।সাযণিক পদাঁণটি আমর ঘরে থাকিতে পারে, 

এই মনে করিয়। অধ্যাপক বস্তু পুলিনবাবুর সহি 

আমার পরীক্ষাগারের আলমারী খুলিয়। এই 
র/স।য়নিকের সন্ধান পাইয়াছেন। এই ঘটন। 

অধ্যাপক বসুর গবেমণ|গ্ীতির উজ্জল পৃষ্টাস্ত | 

১১৫০ হুইতে ১৯৫৫ স।ল পর্বস্ত প্রশ।সনিক 

ক্ষেত্রে অধা(পক বস্তুর রুতিত্রের পরিচয় পাইন্বাছি। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে আাভকোত্তর বিজ্ঞান 

বিভাগে অধ্যাপনার কাধনিরাহক সমিতির 

সভ।পতি হিসাবে তিনি আতকো তর শ্রেণীতে 

বিজ্ঞ।ন অধা।পনা ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেসণ!র জগ্ত 

কর্ভুপক্ষের সহিত বাদান্বাদ করিয়া অর্থ আদায়ের 

চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলকাম না হইলেও 

সহজে পন্চাৎ্পদ হন নাই অনেক সময় 

দেখিয়াছি তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন 

হইয়(ও সঙ্থল্প হইতে বিঠুযুহ হণ নাই। তাহার 
কঠের মন্তব্যের জন্ত অনেকের বিরগভাজন 

হইলেও তিনি একনিষ্ভাবে বিজ্ঞ।ন সাধনার 

উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিম্নাছেন। প্রশাসনিক 

ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ছোটখাট ব্যাপারে তিনি আমাদের 

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং নীতগন 
ব্যাপারে তিনি একাস্ত উদ্ারমতাবলম্বী, বিশিষ্ট 

শিক্ষাত্বতী বিজ্ঞানতপন্বী। শহকমিগণের সহিত 
অমাগ্সিক ব্যবহার, ছাব্রছাত্রীদের প্রতি তাহার 
স্মেহবাৎসল্য এবং কর্মীদের সহিত তাহার 
সহহিভূতিপুর্ণ বন্ধুত্ব আমাদের চিরম্মরণীয়। 

অধ্যাপক সত্যে্্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ পৃতি 
উপলক্ষে আমরা তাহ।বর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 
করি। 



সতোন ও প্রসঙ্গত 
গ্ীদিলীপকুমার রায় 

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয্সেছি। সত্যেনের 

সন্বদ্ধে ম্বৃতিচারণী কথা কিছু লিখতে বলেছেন । 

কিন্তু মুস্কিল এই যে, তার সন্বন্ধে আম।র “ম্থৃতিচ।রণ'-এ 

এত কথা লিখে ফেলেছি যে, পুনরুক্তি না করে 

নতুন কিছু লিখি কি করে? বন্ুন-ভাবি। 

ভাবতে ভাবতে শেষে ঠিক করলাঁম যে, হয় 

হোক পুনকক্তি, লিখবো ছুর্গা বলে যা মনে আসে । 

ওর সপ্চতিহম জন্মোৎ্পবে না লিখে থ।কা 

কঠিন যে! 

সত্যেন এত সহজে পরকে আপন করে নিত্তে 

পারতো যে, তাঁর মৈত্রীপটুতা দেখে আমার প্রায়ই 
মনে হতো-_এ যেন বিনাধাসে ফুল ফোটা । কিন্ত 

এ দেখুন, একথও লিখে ফেলেছি আমার 'ম্মৃতি- 
চাঁরণে' | তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে ছু'একটা দৃষ্টান্ত 
দিই। কোন প্রতিপাগ্চকে দাড় করাতে হলে 

উদ।হরণ কঁজে আসে- মানবেন নিশ্চয়ই ? 

ওর সঙ্গে কত জাধগাধই যে গিষেছি একত্রে! 
একবার শুধু “চলো' বলবার অপেক্ষা, অমনি ও 

রাজী। এ কি সবাই পারে বলবেন? একদা 

বললাম “ভাই, ভাঁগলপুরে আমার এক জ্যঠ1- 

মহাশয় বৈকু্ঠবাঁস করছেন ( নজির--শঙ্করাঁচার্ধ £ 
তব তট নিকটে যস্য হি বাপ: খলু বৈকুষ্ঠে তস্য 
নিবাঁস £) যাবে? গঙ্গাকে আমি ম! ডাকতে শিখেছি 

পিতৃদেবের কাঁছে দীক্ষা পেয়ে। তুমি হয়তো 

হাসবে । তাহাসো। কিস্ত চলো না, দৃশ্ত তো! 
খাসা । অমনি ও বললো-বেশ। চল, যাওয়া 

ঘাক। 

আমার রাঙা জ্যাঠামহাশক় শ্রীহরেম্লাল রায় 
(তার কথাও 'ম্থৃতিচারখে' ফলিয়েই লিখেছি) 

বড় সন্ধদয় মাছুষ, ছিলেন। আয় বেশী ছিলনা 
৪ 

ওকাঁলতিতে। সঙ্জনের আয় কবেই বা বেশী 

হয়? বিশেষ আইনের মিথ্া লয়ে, কিন্তু বাক 

করতেন মৃক্তহন্তে। 

তার আর একটি গুণ ছিলগ_-বিছ্ছনকে খাতির 

করতে তাঁর ভুড়ি ছিল না। 'গকদ। শ্রীবিনয় 

সরকাব ভাগলপুরে এসে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে 
দেন। সিনি প্রস্থছন করবার পরে জ্যাঠামহাঁশষ 

বললেন চোখ বড় বড় করে “জানিস মন্টু, বিনয় 
সরক!র বিস্তর কেভ।ব শুধু পড়েছে নম- লিখেওছে | 

রাষ্কিন, এমা্ন মুখস্থ” (জ্যাঠামহ।শয় এদের 

অত্যন্ত ভালবানতেন )। 

এহেন গুণগ্র।হী সরল মাম সত্যেনের মতন 

বিদ্বানকে পেয়ে তো আনন্দে আত্মহারা! একদিন 

আমাকে চুপিচুপি বললেন, এমন্টরে! তোর 

ভাগ্যে কেমন করে এমন বন্ধু জুটলো৷ বল তো?” 

অম।র বিদ্যাবুদ্ধি সম্থন্ধে জ্যাঠামহা শম্নের সম্ভবতঃ 

খুব উচ্চ ধারণ] ছিল না, আরে! এই জন্তে যে, 
আমি গায়কের খেজে ছুটে বেড়াঁতাম প্রায়ই 

এবং তিনি ব্বাঙ্কিন, ধেকন, এমসণ প্রভৃতি থেকে 

উদ্ধীতি দিতে না দিতে চম্পট দিতাম নানা 

অজুহাতে । সত্যেন সম্ভবতঃ তার উদ্ধীতির শর” 

বর্ধণে অক্ষত ছিল, তাই তিনি কথায় কথাগ্ন উচ্ৃসিত 
হয়ে উঠতেন। বললেন একদিন তাঁর বড় বড় 

চোখ আরো বড় করে--“জানিস মণ্ট,! আজ 

সত্যেনকে অমুক কেতাব পড়ে শোনাতে যাব, কি 
কাণ্ড! ও বললে পড়েছে! তারপন্ব আঁর একটা 

কেতাঁব ধরেছি, ও বললে! সেটাও পড়ে ফেলেছে। 

কিন্ত ও তো বৈজ্ঞানিক। এতশত ফিলসফি পড়বার * 
সময় পেল কোঁথ্েকে ?" মরুক গে। আঁমি কেবল 
গালে হতি দিযে তাবছি--তুই ম্টুরে ! এমন বন্ধু 



৯৬ শান ও বিজ্ঞান 

জোগাড় করলি কি করে?” বলে আর একটু 
ভেবে-_-“তবে হ্যা, তুই একটু একটু গাইতে 
শিথেছিস বটে, তাই হয়তো ও তোকে আস্করা 

দিয়েছে।” 

একটু রংচং দিয়ে বলল[ম-_কবুল করছি, কিন্ত 
এটুকু হলপ করে বলতে পারি ষে, জ্যাঠামহাশিয় 
তখন এইভাবেই ওর গুণকীর্ভনে পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠতেন--যাঁকে বলে টিপিক্যা।ল। 

একদিন হলো কি-ততিনি কি একটা উদ্বতি 

দিতেই সত্যেন টুকলো। আঁর যাবে কোথা? 
বেঁধে গেল তুমুল তর্ক। কথায় কথায় উত্তাপ 

উপচিত হলো, বিশেম করে জ্যাঠমহাঁশয়ের রুষ্ট 

বিতগাদ্ন। সত্যেন শাস্ত কিন্ত দুঢ় স্বরে, তিনি যা 

বলেন, তাঁকে নাকচ করে দিতে থাকে । সত্যেন 

যে তর্কে পটু জানতাম, কিন্ত জ্যাঠামহাশয়ও তে! 
দারুণ তাফিক, তাই ভেবেছিলেন-__এই শাস্তশিষ্ট 
যুবকটি তাঁর সঙ্গে এটে উঠতে পারবে কেন? কিন্ত 
হলে! উদ্টো- জ্যাঠামহ|শয়কেই ভূমিশযা! নিতে 
হলো। তর্কে হেরে তিনি বিষম রেগে গেলেন । 

রগচট। মানুষ তো! সত্যেনকে বেশ ধম্কেই 
দিলেন ! কিন্তু সত্যেনের এ একই ধুয়ো--“রাঁগতে 
পারেন আপনি, কিন্তু যা বলছেন, তা ধোঁপে টে'কে 

ন1”--এই ভাব। জ্যাঠামহাশয় বেগে গেলেন 

আরো কোণঠোসা হয়ে। বললেন, “ভোঁমর! 

সেদদিনকার ছেলে-_-"ইত্যাদি ইত্যাদি । সত্যেন 

মুখ নীচু করে রইলো! কিন্তু হার মাঁনলো না। কি 
বলেছিল মনে নেই, তবে তর্কে জিতেছিল; এটুকু 

মনে আঁছে। “ম্ৃতিচারণে' লিখেছি, শ্রীষতীন্ত্রমোহন 
বাঁগচিকেও সে এইভাবেই কোঁণঠাঁসা করে রাগিয়ে 

দিয়ে বাজী জিতেছিল। দেখতে শাস্ত, কিন্তু গড়নে 

শক্তু। ভবভূতির “বজ্লাদপি কঠৌরাঁণি, মণি 
কুষ্থমাঁদপি” উপমা ঘনে পড়ে। 

কিন্ত জাঠামহাশয় ছিলেন অতি সুশীল মাঁছষ-_ 
ব্বাগ হতেও যেমন, পড়তেও তেমনি । ছেরে গিয়ে 

আমাকে বললেন ( ফের চুপিচুপি ), “সত্যেন গোজা 
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তাঁকিক নয় রে মণ্ট! আমি জানতাম না তো! ! 
নৈলে'*" 

নৈলে কি ভাবে যে তর্কে জম্মী হতেন, আমাকে 

বলেছিলেন কিনা মনে নেই আমার। তবে এর 

ফল হলো চমতকাঁর_-এটুকু মনে আছে আমার। 

সত্যেন তাঁর উদার সরল স্বভাঁব ও বিদ্যার প্রতি 

শ্রদ্ধা দেখে আমাকে বলেছিল, “তোর এখানেই 
থাকা উচিত ছিল রে। এইটে হলে তোর 

নিজের আবহ (৪0009501)616)1% আজকাল 

বুঝি বাঁতাবরণ বলেন আপনারা? যাই হোক, 
সত্যেন নুঝেছিল যে, জ্যাঠামহাশয় ছিলেন 451810 

11106 900 10180 0015878-এর মূর্ত বিগ্রহ। 

( আবহ শবটি আমার প্রিয়, তাই কাজে লাগালাম) 
এরপরে সত্যেনকে তিনি শুধু স্মেহ নয়, রীতিমত 

সমীহ করে চলা স্থকু করলেন। যে কেউ আসত 

ডেকে বলতেন চুপিচুপি, “জানো হে, মন্টুর বন্ধু, 
পেল্লায় বিদ্বান আনন যা তর্ক করতে পারে ত। আর 

কি বলবো? আমাকে কিন! বেমালুম কাঁবু করে 

দিলে সেদিনকাঁর ছেলে ।” 

এমন সরল বহুপাঁঠী বিদ্য।ত্রত মানুষকে ভাল 
ন| বাসবে কে? সত্যেন তো স্বভাবেই স্েহমীল-_ 

তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। আমার বুক দশ 

হত ছিল, এরপরে হয়ে উঠলো বৈকি প্রায় বিশ 

হাত। 

ভাঁগলপুরে সত্যেনের সঙ্গে তার এক বন্ধুর 

ওখানেও যেতাম, তাঁর নামটি তুলে গেছি। 

তিনি ইবসেন, অস্কার ওয়াইল্ড আর মপাার প্রসঙ্গ 
তুলতেই সত্যেন আলোচন! মুর করে দিল। 
বাড়ি ফিরে জ্যাঠামহাশয়কে বললাম। তিনি 

ফের চোখ বড় বড় করে বললেন, “বলিস' কি 

রে? সেদিনকার ছেলে এত পড়বার সময় পেল 

কেমন করে? তা আবার বিজ্ঞানে নামজাদা 

হয়ে! ও দেখছি একটা ক্ষণজন্মা। আয? কি 
বলিস? নয়তো কি? সান্লেক্সের প্রোফেসর-- 

এতশত ফিলসফি, নাট্যকার, পাঁছিত্যিকের খবন্ন 
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রাখে--একি সোঁজা কথা নাঁকি--না যাঁর তাঁর 
কর্ম? মন্ট, রে! এহেন বন্ধুকে পেয়ে হাতের 
লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি রে, ঠেলিস নি। 

মন দে! শুধু গান নিদ্নে মশগুল থাকলে ডুববি।” 
তিনি প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন আমার নিশ্চিত 

মজ্জনের | প্রায়ই বলতেন আমাকে পড়াশিনোয় 

বেণী মন দিতে_-গাঁন-বাজনা *নিষ্বে মেতে থাঁকা 

কেন কাঁজের কথা নয়। আমার অবস্থাটি এক- 

বার কল্পন1 করুন| রাশভারি পিতৃব্য-_-ভাঁলবাসপি 

মত, ভয় করি তাঁর চেয়ে বেশীই বলবো । কাজেই 

তার *19০0056৮ অর্থাৎ অভিযোগের সামনে 

নিজেকে নিরপরাধ বলতে পর্স্ত সাহস করতাম 

না। ফল হলো যা হবার! তিনি ধরে নিলেন 

প্রায় শ্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত যে, সত্যেনকে 

বন্ধ পেয়ে আমার ভাগ্য ঝলমল করে উঠলেও তাঁর 

ভাগ্য মান হয়ে গেছে, এমন ফিলিষ্টাইন বন্ধুর 

ছোয়াঁচে যে, শুধু গান গান করে হারালো 

বিগ্যানিষ্ঠ যাঁর ফলে চিনতে শিখলো না কেতাবের 

মহিমা । 
£কেতাব' বিশেষ্যটি জাঠামহাঁশয় যখনই বাবহারি 

করতেন, তখনই উঠতেন উজিয়ে--কতকটা যেমন 

কৃপণ উজিয়ে ওঠে বূপট।দের মধু নামে। 
কিন্ত “মন্ট, হতাশ'__জ্যাঠামহ।|শক়্ যদি আমার 

জীবনযাত্রা সদ্ন্ধে আর একটু তলিষ়ে তদন্ত 
করতেন, তাহলে হয়তো! আবিষ্ক'র করতেন যে,আমি 

সত্যেনের কাছে শুধু গাঁন গেয়েই তৃপ্ত থাঁকি নি-_ 
তার বিদ্যার প্রভাবও আমাঁতে অর্শেছিল। তাই 

তো আ'মি কলকাঁতায়ই ফরাসী ভাষায় তাঁলিম নিই 

এক মেমসাহেবের কাঁছে মোজ1 পরে সভ্যভব্য 

হয়ে-্সেকথা “ন্থৃতিচারণে” লিখেছি। শুধু তাই 
নয়, সত্যেন যখনই যে লেখকের প্রশংসা করতো 
আমি তৎক্ষণাৎ পড়তাম তর বই। যথা---রুশ 

ুপন্তাসিক টুর্গেনিভত (যদিও আমার বেশী প্রিষ্ব 
লেখক ছিলেন টলই্য় ও ভ্টগ্নেভস্কি)| জার্মন 
নীটুশে, নরওয়ের ইবসেন। নিবেছিতার 7৮ 

পড়াগুনো য় | 

সত্যেন ও প্রসঙ্গত ২৭ 
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[93105--মারো কত কি বই! হ্যা, রোমা 

রেল!র জন ক্রিস্টে।ফার পড়া স্থরুকরি ওর 

কথায়ই | তারপরে যখন সুইজারল্যাণ্ডে রোলাকে 

গাঁ9ন শুনিয়ে গুর সঙ্গে কখালাপের রিপোট গুঁকে 

পাঠা, তখন আমার আর এক প্রিত্ব বন্ধু সমান 

হয়ে উঠেছিলেন_তিনি নীরেন রায়। 

বিলেত থেকে ফিরে সঙ্যেন, নীরেন ও আমি 

ত্রয়ীতে মিণে কত ঘে বিশ্বপ্রমণের অন্তরঙ্গ 

অ।লোচন। করতাম, ভাবতে আজও আনন্দ হয়। 

যৌবনের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান- বন্ধুত্ব । বয়সের 

সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্ধু অজন করবার ক্ষমতা কমে 

আসে বলেই তো আরে! মূলাবান হয়ে ওঠে অতীত 

কালের বন্ধুত্বের ল্মৃতি। নীরেন ও মতোনেক্স 

সঙ্গে সত্যেনের ঈশ্বর মিলের লেনের বাড়ীতে 

মাটিতে বসে অন্তহীন বিশ্রম্তালাপ ও হাঁসিগল্লের 

স্মৃতি এখণও সানন্দে বোমস্থন করি) আঁর মনে পড়ে 

পিতৃদেবের একটি গ।ন--_ 

জগৎ যা নিষে যায় একবার 

ফিরায়ে দেয় না আর তায়। 

নিয়ে যাক্স সব ভেউেছরে--শুধু 
স্থৃতিটুকু তাঁর রেখে যাঁধ ॥ 

কিন্তু ঠিক সেই জন্তেই অতীতের ্সেহশ্রীতি, 

আনন্দ, সমবেদনর দাম এত বেশী হয়ে ওঠে শ্ৃতির 

অথটনী মাম্নালোকে। অতীতকে সে যেন পদে 

পদে নতুন করে গড়ে তোলে । যে আনন্দ, যে 

সহানুভূতি, যে দরদ আমাদের নাঁন। ছুঃখে-শোঁকে। 
সমন্(র চাপে আমাদের ধারণ করে, যে অহেতুক 

হাসির সাত্বনা আমাদের নানা তাপের বোমাকে 

হাঞ্চা করে দেয় তাঁর জিপ্ধ স্পর্শে .যে নরম দৃষ্টি 
আমাদের জীবনের নান! সঙ্কটে, সমস্যায়, আত্ম- 

বিরোধে সিপ্ধ আলোর শাস্তিজল সিঞ্চন করে-- 

তাঁদের ভগবানের দান বঙে চিনতে শিখি একটু 
একটু করে, খন দেখি 'জগতে গ্রীতি-গ্ষেহ-দরদের 

ভি কত আপল্কা। বন্ধুভাগ্য জামার ভালই 

উৎফুল্ল 



২৮ জবান ও বিজ্ঞান 

বলবে! | যেখানেই গিপ্লেছি বন্ধুর অভাব হয্প নি। 

কিন্ত পথ চলতে এখানে-গওখানে মিত্রালয়ে জিরিয়ে 

নেওয়া এক, আর জানা আর এক। যেখানেই 
যাই না কেন অমুক অমুক অন্তরঙ্গ সুহদের 
স্পেহাশিবের সম্পদ থেকে কোন দিনই বঞ্চিত হব 

না। যেবন্ধুত্ব, যে সৌহার্দ্য জীবনের পদধ।ত্রায় 
আলো-হাঁওয়ার মতনই আমাদের বলে_“আমরা 

আছি--পরস্পরকে যেটুকু চিনি তার প্রসাদে 

পথের পাঁথেষ কিছু দিযে কিছু ফিবে পেতে--সে 

মৈত্রী আমাদের যে কত কি দেয় দিনে দিনে, নান! 

সূত্রে, নানা ফাঁকে, নানা সুরে-ছন্দে-তাঁলে--তার 

মূল্যায়ন করবে কে ? 

এই সংসারে দেখা যায় মাম প্রায়ই য! কিছু 

ন! চাঁইলে-পায়, তার দাম দে না তেমন সচেতন- 

ভাবে (বলেনা-পাতথাকতে দাতের মর্যাদা বোবা 

যায় না?)1 যখন নানা পথে, মানা ঘা খাওয়ার 

পরে আধি এসে নাঁনা রডীন আশাকে ঝাপসা 

করে দেয়, তখনই প্রথম টের পাই সেই প্রীতির, 

দরদের, স্েহের মূল্য, যাদেপ নীরসতার সঞ্চিত 

শাঁপও নাঁমগ্রুর করতে পারে না। আর তখনই 

প্রথম চমকে উঠি দেখে যে, এই সরসতা৷ বিধাতার 

আীর্বাদের একটি আশ্চর্য এজ।হ।র দেয়--এও যে 

মিলেছে তারই কপায়, তা উপলব্ধি করে বহক্ষেত্রেই 

স্বপ্নভঙ্গের পরে-আগে নয়। 

সত্যেনের সঙ্গে নানা জায়গায় কাটিয়েছি 
একতব্রে। ঢাকাতে যখন সে অধ্যাপনা করতো? তখন 

একবার তারই অতিথি হয়েছিলাম পরমাঁনন্দে 
অন্তহীন গান-বাজনার মধ্যে। তাঁকে একদিন 

বললাম, এখানে রেধুকা আছে--অতুলদার 

( অতুলপ্রপাদ সেনের ) বোন। চলে! বাঁই।” 
ও তৎক্ষণাৎ রাজী । খুঁজে খুঁজে এক দরি্ত্ 
পল্লীতে তাদের বাড়িতে হানা দেওয়া গেল। 

' রেগুকা তো আনন্দে অধীর | ছেলেমানষ চেদ্দ- 
পনেয়ো বছরের মেঘে, কিন্তু অমন কণ্ঠ কালেভ্ডে 
শোনা ষায়। সে ধরলো, “তাঁদের ওখানে গাইতে 

[ ১+শ বর্ষ, ১ম সংখা। 

হবে। তাঁর ভাঁষান্ব গাঁইবার লাগবে 1” ততথাস্ত। 
গান হলো। সত্যেন পাশে আঁছে। গান জমে গেল 

দেখতে দেখতে। সেকি আনন্দ ! এমন দরদী শোত। 

ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে না তো! শুধু দরদী নম 
প্রবুদ্ধ শোতা-_যে জানে, কোথায় গায়ক সুরের মধ্য 

দিয়ে কৃষ্টি করছেন নব শ্ুরবিহার-10301:0%199- 

6100 কোন্ সুরের তাঁওয়াষ মাধূর্যের সুরভি বয়ে 

আনে, কোন্ প্রেরণ। একটুথনি মিড়ের তানের মধ্য 

দিয়ে হৃদয়ের নরম তাপ নিজেকে জানান দেয়। 

আমার জ্যাঠামহাঁশয় ছিলেন গম্ভীরাত্রা মানুষ । 

তিনি গান যে ঠিক অপছন্দ করতেন তা নয়, কিন্ত 
ভাঁলবেসেছিলেন সব অ।গে কেতাবকে । সত্যেন 

ছিল একধাঁরে বহপাঠা, তথা অক্রাস্ত শ্রোতা। 

এমন সহিষ্জ শ্রেতাও বেশী পাই শি। গানকে 

সত্যিই ভালবাঁসত। এন্াজ বাজাতে শিখে- 

ছিল, সুরের মর্মজ্ঞ হতে চেয়ে। তাই হয়তো তাঁর 
সমর্থন ও সাড়া আমার কাছে এঠ মূল্যবান ছিল। 

সেধে ছিল খাঁটি সমজদার। দাতা দিতে পারে 
না গ্রহীতা গ্রহিষুত (£506061% ) না হখে। 
সত্যেন বা অতুলদার মতন শ্রেত। খাকলে গানের 

আসরে সুর জমে উঠতে! দেখতে দেখতে । 

ঢাকাতে এই জমজম।ট আবহ গড়ে উঠতো যে 
কত আসরে কি বলবো? অমুক কলেজে, অমুক 

সভায়, আজ এই অধ্যাপকের বৈঠকখানায়, কাল 
আর এক জনের ওখানে'*' খুব কম শহরেই আমি 
এত গান গেয়েছি দিনের পর দিন--কখলো কখনে! 

দিনে ছুবার। 

ফলে একদিন গাইতে গাইতে এমন শ্বরভঙগ 

হলে যে, প্রায় বাকরোধ হয় আর কি! মহা 

মুস্িল। জগন্নাথ হলে গানের আসর--আমি 
ভগ্রক্ঠ। কি উপায়? ছাত্রেরা নাছোড়বান্দা 
বলে, চলুন তো দেখা ঘাবে। 

তথন সত্যেনই দিল তাদের থামিয়ে, “কফি বলছ 

তোমরা? না বলতে জানে না বেচারী! তাই 
তোষাদের উপরোধে গাইতে গাইতে প্রা মুনূর্য 



জানুয়ারী, ১৯৬৪] 

হয়ে পড়েছে। পড়বে না? মাচ তো! 

তোমাদের প্রাণে কি দম্নাধায়। বলে কোন পদ][ 
নেই 8 টি 

তথন তার থাঁমে। সন্তোন সেখানকার 

নামজাদা অধ্যাপক--ধমকাতেও পারে তো! 

এক্তিয়ার আছে। এই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে 

গেল। ও আমাকে নরনাক্ষেত্রেই এইভাবে 
বাচিয়েছে। 

ঢাকাতেই আর এক অধ্যাপকের ওখানে আমরা 

যেতাঁম পরমাঁনন্দে। তিনিও একজন খাঁটি গীত- 

রসিক ছিলেন । কিন্তু হলে! কি- সেখানে এক জটিগ 

সমস্যা গড়ে উঠলোঃ আবেশ জগতে। 

বললে। আম|কে। “তুই তো শুধুই আটিষ্ট নোস-- 
এপব দিকে নর রাখাই চ|ই। 

যাস নে।” 

খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি সে আথাকে। নইলে 
আমি হয়তো মুশকিলে পড়তাম, কে জানে ? 

তাই বলে কি ও স্বভাবে বেদরদী ছিল? 
না। ও বুঝতো শুপু গানের মমই নয়, হাপির৪ 

সতোন 

আগ ওখানে 

মূল্য । অমন খোলা হ|গি, ভোল। প্র!ণ কটা 
দেখেছি? 

একবার ওর সঙ্গে যাচ্ছি দেরাদুনে। পথে 

ট্রেশে প্রতাপগড়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম 

শ্রেণীতে এসে বসলাম অ।ম।র ভগিনীপতি শঙ্করের 

উপরোধে। সে ও আমর বেন মায় কেটেছিল 

প্রথম শ্রেণীর টিকিট লক্ষৌ অবধি। শঙ্কর বললো_ 
“আঃএইটুকু এক সঙ্গে চলো কেউ ধরবে 

না। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে? 

কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে দণ্ড দিতে হলো-- 

শুধু 015:5050966 নয়, পেনাঁলটি। জীবনে এই 
একবারই কম টাকাঁর টিকিট কিনে বেশী টাকার 
গাড়ীতে চড়েছিলাম। কিন্তু দণ্ড দিতে সতোোন 

হেসেই খুন-“খুব ভোগালে৷ তোর তগিনীপতি। 

কেন দণ্ড দেওয়ার কথা তো] তার..''""হা হা হ1।” 

তার একটি রসিকতার কথ! আজও তুলি 

সত্যেন ও প্রসঙ্গত ২৪ 

নি। গৌঁপ কামাঁতে গিয়ে নাপিত বলছে. 

“বাধু, চোখ সাঁমালি।” বাবু বললেন--সে কি 
রে! নাক বল।” নাপিত বললো নাক তো 

যাবেই চে|থ সামল।” 
এইভাবে যে কত 

মনে পড়ে ভাগলপুরে বসিক চুড়ামশি মণি 

মামার গল্প শুনতে শুনতে সতযোনের হেসে 

গড়িয়ে পড়বার কথ|। প্রমথ চৌধুরীর ওখানে 
তাঁর নানা মুখ টিপে হাসির উত্তরে তার হো 

হো করে হাসা, পিতৃদেধের নান! হাসির গানে 

ওর ষেলো অনা সাড়া দেওয়া**...সে কি 

একটা আনন! দিনে দিনে ওর সাহচর্ষে তুচ্ছ 

হাঁসিও হয়ে উঠতো দামী-_ঠিক যেমন পাত পেতে 
খেতে বসে মন খুশ হয়ে ওঠে যদি সুভাষের 

মতন কেন মহাপ্রাণ বন্ধুর পাশে ঠাই হয়। 

ব্যক্তিবপের দানের ধাম করবে কে? 

সত্যেনের নিশিষ্ট উপস্থিতি তার ব্যক্কিবূপের 

প্রসাদে আমার কত গানের আসরেরই যে মান 

বাড়িয়ে দিয়েছে কথায় বলে নাপর্ধতের 

আড।লে থাকো! ও পাশে খ।কলে মনে হতো" 

আম|র সঙ্গল আছে বৈশক। 

হ|সি-গল্প-রংমস্কর] ! 

»কাঙধ রেণুকাদের ওখানে যেতাম প্রায়ই 
তাকে গান শেখাতে। সে যেকি অপরূপ 

গাইত আমার শেখাঁনে! নানা গান বিশেষ 

করে নজরুলের ও অতুলদার গানে আমার প্রিয় 

তানা খেঁচ দিয়ে। শুনে সত্যেনও মুদ্ধ হতে]। 

কখনো। বলতে। না--“তুই একা যা, আমার কাজ 
আছে।” অজশ্র কাজের মধো সে গান শোনবার 

এত সময় পেত কি করে, এখনও ভ।বতে অবাক 

লাগে। এর উত্তরও হয়তো এ একটি চরণ-.. 
“যে পারে সে আপনি পারে, পাঁরে সে ফুল 

ফোটাতে ।” (এই চরণটিও “্থৃতিচারণে' উদ্ধত 

করেছি )। 
এই যে নান পর্রিবেশে নানাভাবে সত্যেনের 

কাছে শ্রেহশসমর্থন ও সমাদর পাওয়াস্তার, 



৩৪ জবান ও বিজ্ঞান 

স্বতঃস্মুর্ত সাঁড়া থেকে আনন্দের খোঁরাঁক সঞ্চয় 

করা, তার নানা অলোচন। থেকে নানি মূল্যায়নে 

ইঙ্গিত পাওয়া--এ সবই আমার কাছে শুধু যে 

কালাতিপাতে মহার্থ হয়ে উঠেছে তাই নয়, 

জীবনের নান বিশ্বাদ মুতও সরস হঙ্কে 

উঠেছে ওর অনাধিল স্সেহের ছৌঁয়তে, কোঁমল 

দরদের কল্যাণে 

আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্য সুভাষ ও ধুজাট 

আর এ জগতে নেই। ৩বে এখনে। কুষ্প্রেম 

আছে আলমোরান্ব, সত্যেন, নীরেন--কলকাতাক় 

শাহেদ সুরাঁবদি করাঁচিতে। এদের সঙ্গে আবার 

দেখা হতে পারে ভাবতে আনন্দ হয। তবে যদি 

দেখা নাও হয় (কে জানে কবে কার ডাক 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা , 

আসবে-_মেঘে মেঘে বেলা তো কম হলো ন! 1) 

তাহলেও বাকী যে কয়দিন এই জীবনের পাস্থ- 

শ!লায় আছি, সে কয়দিন চেখে চেখে উপভোগ 

করবে৷ তাঁদের শেহের, দরদের, হাঁসির, গল্পের 

সাহচর্ষের স্থৃতি। প্রত্যক্ষলোকে তাদের দেখা 

ন] পেলেও অস্তরগহনে,পাঁব তাদের আনন্দ ম্বরূপের 

* তাই সত্যেনের সপ্ততিতম কোমল ম্পর্শ। 

জন্মোৎসব উপলক্ষে ঠাকুরকে বলি সকৃতজ্ঞে__ 

যা দিয়েছ দিনে দিনে- মুল্য যেন শিখি তাঁর 

দিতে । তোমার করুণ! যেন প্রীতি-স্সিগ্ধ অস্তরঙ্গ- 

তার ম্থৃতিলোকে মূর্ত হয়_-পারি যেন কৃতজ্ঞ 

সঙ্গীতে দানের মহিমা তব করিতে প্রণ।খি 

অঙ্গীকার । 

“জ1]তিগঠনের উদ্দেশে কি উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে, সেই প্র্থ এই দেশে 
এই বৎসর খুব প্রধস হনে উঠেছে। বর্তমান কালের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে 
বিজ্ঞান খুব জরুরী । এই সম্বন্ধে কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের দেশে 
অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা বিজ্ঞানের মুল তততৃগুলি প্রচার করতে 

চাই, বে সে প্রচার দেশীয় ভাষাঁয়ই করতে" ইবে-বিদেশী ভাষায় নয়_-তা সে 
বিদেশী ভাষা যত সম্পন্নই হোক না কেন।” 

শর 

আচার্য সত্যেন্জনাথ 



সত্যেন বোস আমার কে? 

স্রীহারীতকৃষ্ণ দেব 

আর একজন বোস--রসরাঁজ অম্ুতলাঁল 

আমাকে এই প্রশ্ন করেন *১৯১৮ সালের ১ল৷ 

জাহুয়ারী, যখন প্রথম চৌধুরী প্রমুখ সবুজ দলকে 
আহ্বান করে আনি আমাদের বাড়ীতে, সত্যেন 

বোঁসের জন্মদিন পালন উপলক্ষে । প্রশ্নটি নিভৃতে 

করেন, এবং তাঁর ভাষা ছিল ইংরেজী-_-“ড/18 

আমি উত্তর 

দিই ইংরেজীতে] 01506 101 0686 00 

170 12006] 1” এখন একথা 

প্রকাশ করা হবে, কিন্তু বলবো তথু কারণ 

আমার বিশ্বাস, পুরুষ মাত্রেই অহহঙ্কীর-প্রিষ়, 
যেমন নারীমাত্রেই অলঙ্কার-প্রিয়। অন্তরের দিক 
থেকে, বাবার সঙ্গে সত্যেনের সাদৃশ্য আমি 

উপলব্ধি করুম পদে পদে, আর পদ-স্মলিতের 

প্রতি অন্ুকম্পায় তাঁদের উভয়ের যে সমদৃষ্টি। 

সেটাও আমার দৃষ্টি-বহিভূ্ত ছিল না। সত্যেন 

নোবেল পুরস্কার পাবে, এই ভবিধ্যদ্বাণীও বাবার 
মুখে শুনেছি। এটা তার ঈপ্িত ছিল নিশ্চয়, 

হয়তো বা ফলিত জ্যোতিষের গণনাও এ 

আকাজ্জাকে পরিপুষ্ট করেছিল। এখনো! তা 
ভবিতব্যের অস্তভূক্তি। 

বিজানের যে স্তরে সত্যেন বোস আজ রয়েছে 

সেস্তরে পর্যবেক্ষণের জন্যে যাওয়ার শক্তি আমার 

নেই। বিজ্ঞানীদের কারো-কারো হ্টেনদৃষ্ট 
আছে, শোন! যায়। আমার আছে কেবল 

সাধারণ মাছষের শ্রুতি-বোঁধ। পাখীর ডাক 
আমি গুনি। সুরেলা] আওয়াজে মন সাড়া দেয়। 

কে জানে, হয়তে। বা পাখীর গলায় সুর শুনে 

সেকালের খধিরা শ্থর-্লোঁকের কল্পনা করেছিলেন 

আকাশ-মণ্ডলে। লক্গ্য করবার বিষক্ন, মহাভারতের 

19 98601) 90982 6০ ০0? 

বললে অহঙ্কার 

সভা পর্বে "নারদ খমি যুধিষ্টিরকে যে চারটি দেব- 
সভার বর্ণনা দিচ্ছেন তারা সবই নুতাগীতে 

মুখরিত। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কুবেরের সভাতেষ্ট 

নাচ-গান বেশী, কেন না কুবের হচ্ছেন ধনপতি 3 

আর যমের সভায় বড় বড় রাজা-রাজডাঁদের ভিড়, 

যেমন ইন্দ্রের সভ! সদ্তত্রক্ষণে পরিপুর্ণ। আজ- 

কাপকার বিজ্ঞানী খমিরা নারদকে রদ করে 

দিয়েছেন|। তাদের বাহন ঢেঁকি নয়, বুদ্ধির 

টেকিকে তারা ঘ্বণা করেন। বাছড়কে আদর্শ 

ধরে রাইট-সায়েব নাকি প্রথম এরোপ্রেন তৈরী 
করেছিলেন । এখন বাযুমগ্ুল অতিক্রম করে 

কেউ কেউ মহাকাশে বিচরণ করেন। সতে)ন 

বোস গ্যাগাঁরিনকে অভিনন্দন জানিগ্নেছে বটে, 

কিন্তু তার নিজের গতিবিধি বাঁয়বীক্প স্তরে 
নিবদ্ধ। বিজ্ঞান জানলেও এজ্ঞান সে হারা নি 

যে, গন শুনতে গেলে হাওয়া চাই এবং 

গানের হাওয়া সে ভালবাসে। যখন তখন 

এআাজ বাজায় । পঞ্চাশ বছর আগে হছেদোয় 

বসে যে সব গাঁন গাইতুম, সে সব গান গাইতে 

এখনো আমি ফরমাস্ পাই তার কাছে। 

গানের যা বিজ্ঞান তা না জেনেও সতোনের 

পোঁধা বেরালদের কেউ কেউ তম্ম় হযে প্রভূর 

হাতে এন্রজ বাঁজানো শোনে, এট! আমি শ্বচক্ষে 

দেখেছি। একরকম দৃশ্টের সন্মুধীন হয়ে কোন 

শিল্পী যদি চিত্রপটে রং তুলি দিয়ে আকে তে! বেশ 
হয়। রং যেমন সাতটা, সুরও তেমনি সাতট! 

-প্রধানতঃ | খাঁপ-ধাওয়ানো শক্ত হবে লা। 

তবে বেরালের নিজ মুখে যে সুর শুনি তা 

থেকে বাগ্-ন্ত্র তরী করা আরো শক্ত। একট! 
আশ্চর্য গল্প বাঁল্যকালে শুমেছি। বাবার এক' 



৩২ জান ও বিজ্ঞান 

বন্ধু ছিলেন, স্বর্গত গৌর মুখুষ্যে, ধিনি বিভিন্ন 
বের/লের স্বর-সহযে।গে এক সপ্ত-ম্বর! পরিকল্পনাকে 

সার্ক করেছিলেন। সত্যেনের মতন তিনি 

বেরাল ভাঁলবাপতেন। জোব্নারী-স।ফ তশ্বুরোর 
তার থেকে মূল স্থর ছাড়া বাড়তি তিন-চারটে 

স্বর (90610 08101915) বব করে আমায় 

একদিন শুনিঘ্েও দিলেন। তিনি নাকি 

জোগাড় করেছিলেন এমন কয়েকটি বেরাল 

যাদের লেজ ধরে টানলে তাদের “ম্যাও-শন শুলো। 

সা-রে-গা-মা-পা-ধানি ইত্যাদি স্থুর ম।ফিক 

বেরুতো । কিন্তু গৌরবাঁবু এ সব সুরেলা! বেরালের 

সাহাঁষে; নাকি একটা মীটিং-এ ইংরেজদের 

জাতীস্ব সঙ্গীত গুনিগ্সেছিলেন | আমাদের জাতীয় 
সঙ্গীত ব।.জাতীয় অধ্যাপক তখনো জন্ম লাভ 

করেনি। সাদা বাঘও তখন আলিপুরে আসে 

নি; এলে হয়তে! তার মাসীদের মধ্যে গগুগোল 

পাকাতে পারতো । 

সত্যেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঠিক 
কখন হয়েছিল তা মনে নেই! তবে কলহের 

স্বত্রেহ আমাদের প্রথম পরিচয়, এটা মনে আছে। 

ও প্রেসিডেছ্সি কলেজে পড়ে, আমি স্কটশে পড়ে 

গ্রা।জুক্পেট হই ১৯১৩ সাঁলে। ওর একট! প্রকাণ্ড 
দল ছিল, আমার একট! ছোট্ট দল। বিকেলে 

বেড়াতে যেতুম কলেজ স্বোয়ারে। পথে দু-দলের 

গতিচ্ছলে ও-দলের কেউ কেউ থমকি থেমে 

যেত পথ-মাঝে, আর বল্তে। আমাকে নমস্কার, 

ভাল আছেন? ভাবি রাগ হোতে।| একদিন 

বলেছিলুম--আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচগ্র 

নেই, অথচ এভাঁবে ব্যবহার করেন কেন? 
উত্তর এল-আপনি আমাদের পরিচিত ! 

ভাবলুম--বললুম, এরা ফাঁজিল-বওয়াটে। কিন্ত 
আমাদের দলের কে-একজন ঘাড় নাড়লে- না রে, 

'৪ই যে দেখছিস চশমা-চোখে, পাশের ছেলেটার 

কাধে হাত দিয়ে চলছে, ৪ হচ্ছে সত্যেন বোস. 
একটা জীনিন্স--ওর অসাধারণ যেধা ও স্ৃতিশক্তি। 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

এর অল্পদিন পরেই আমাদের দুজনের মধ্যে 

সদালাপ সুর হয় একটি তীর্ঘস্থানে- দেওঘরে | 
সেখানে আমার ছেটি দ্িদিমণির শ্বশুর মশায় 
(৬রায়বাহাছুর রাঁজেন্ত্রকুমার বঙ্গ ) জেলা জজের 

কাজ সেরে পেনশন নিষে বহু বৎসর বসবাস 

করেছিলেন। কলেজে তিনি ৬ সার রাসবিহারী 

ঘোষের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন, তাও শুনেছি। 
রাঁজেন বাবু দেবতুল্য মানুষ, সুতরাং তার সেই 

দেবগৃহস্থ তবনে কিছুদিন অবস্থান করবার আমন্ত্রণ 

পেয়ে খুব খুণী হয়েছিলুম | সেখানে হঠাৎ একদিন 
দেখি, সত্যেনের আবি।ব | 

গল্প হলে! অনেকক্ষণ, পরম্পরকে “আপনি 

আপনি” সঙ্েধন করে, যেটা আপন! আপনি 

“তভুমি-তুই”-য়ে পরিণত হয়েছে পরবর্তাকালে। 

সেই কথোপকথন-হ্ত্রেই আমার ধারণা হলো, 

এ-ছেলেটির মনের মধো কুত্রপত হয়েছে একটি 

অপুর্ব সমন্বয্নের, যাঁর বি্লেষণ করলে সম্ভবতঃ 
রবি-রশ্মির সাতটা রংই পাওয়া যাঁবে।, তার 

এক-এক রঙে যখন এক এক রসের স্থষ্টি হয 

প্রত্যেকেধি মনে, তখন বিভোর চিত্ত মে রংকে 

আপন করে নেয়, তখন রবি ঠাকুর ভাবেন-- 
সেকি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে 

গানে, সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে, মর্মে 

এসে ঘুম ভাঙাবে? 

এতিহাসিকদের একটা বদ-অভ্যাাস আছে-- 

য। বেদব্যাসের ছিলি নাকাল অনুযায়ী ঘটন' 

বর্ণশ করা, আগের কথা আগে বলা, পরের কথা 

পরে। কিন্তু আইনস্টাইন, ধাঁকে সত্যেন বোঁসের 

প্রথম পাশ্চান্ত্য আবিষ্বর্ত বল] যায়, প্রমাণ করে 

গেছেন যে, রবির আলোর গতিবেগ ছাড়িয়ে যদি 
চলতে পরে কেউ, তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ হবে ভৃত। 

আমরা দ্ধপকথায় গুনে থাকি, তৃত-রা পেছনদিকেই 
চলে, কিন্তু অসম্ভব ছুঃসাঁহমিক কার্ষে তাঁরা পশ্চাঁৎ" 

পদ নয়। ন্মৃতি-রোমস্থন-কার্ধে আমরা পিছু 

হাটতে বাধ্য। | ্ঃ 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

মনে পড়ল টমাঁস মূরের একটি কবিতা, যার 
প্রথম ছত্র হচ্ছে £ ্ 

00601 052 50111510181), 

22 31010210605 01211051885 0000 016) 

501৭ 01610015 021065 05 118176 

00 061)621 0855 21017100176, 

আমি অ-কবি হণেও এই কবিতাটি আমায় ছলোর 
দোলায় ছুপিয়েছে কি ভাবে তা জানাতে সাহসী 
হচ্ছি "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার মাধ্যমে, ছুটি 

কারণে 8 (১) সত্যেন বোসকে শুনিয়েছি, 

(২) কোন মনস্তত্ব-বিচ্ছনী হ্মতো এটা পড়ে 
আমার মনেপ তত্ব আমাকে পাঠাতে পারেন। 

মুর যেন বলতে চাঁন £ 

১। দ্বুমের নিগড় বাধেনি যখনো।, 

নিঝুম নিশীথে কখনো! কখনো, 

পুরোনে। কথাব ঝিলিক মাখানে। 

মন যেরাডা। 

২। ,কিশে!র স্বপনে ছিল কদা-হাসা, 

তরুণ জীবনে ছিল ভাঁলব|সা, : 
উজল-নয়নে এখন কুগ়াঁসা, 

মন যে ভাড। 

৩। পিছু ফিরে দেখি, বন্ধুর দ্ণ 

হত্রে গখ।, 

কোথা সে হত? এখন কেবল 

মরমে বাথ।। 

৪1  শিশির-পরশে ঝরেছে পত্র 

নীরস ভূমে, 
কালের নিঠর চির-বিচিত্র 

নীরব চুমে। 

৫ | নিজেরে দেখিয়া ভ্রম হয়, যেন অমিও একা 

ভ্রমিতেছি কোনো ভোজগৃহে যেথা সকলি ফাঁকা 
আলো! নাই সেথা, আধাঁরের কোলে শুকনো মাঁল! 

ধরে আছে শুধু অতীত শ্বৃতির মরণ-আলা। 

আমার পক্ষে এই অতীত স্থতির মর্ণ-জাল। 

থেকে ফুল্কি সংগ্রহ করে বর্ণ-ডাল। সাঁজালে। 
৫ 

* 

সত্যেন বোস আমার কে? নি 

চলে ন।। আমি নিজেই মরথ্রে দিকে পা বাঁড়িয়ে 

চলেছি। সত্তর বছরে পা দিয়েছি আট মাঁস 

আ।গে। দাদ।ঠাকুরের কাছে অন্তরর-এর যা ব্যাখ্যা! 

শুনেছি, তাঁর থেকে মনে হয় সন্ররই তমার ডাক 
আপবে-৮0410 17071017111 ৯00৮1511107 

বাংণ। কি তা জানি না, কবে ফট ইন্নারেই 

কিজিকৃসে পড়েছি, ধরণীর আকর্ষণী শক্তি এঠ থে, 

কোন জিনিষের উচু জাঁষগ! থেকে নীছুতে পড়ান 

গভিবেগ বুদ্ধি পায় প্রত্যেক সেকেখে স্মষে 

সেকেণ্রে বত্রিশ ফুট । এটা হচ্ছে পদাখ-বিজ্ঞাণের 

যেোট। কথা। অপদার্ঁবিজ।ন এখনো স্থির 

করতে পারে শি, অধংপভনের গঠিবেগ কত এবং 

এই অনিশ্চয় ভাঁথ যমধো আমরা মাপকাঠি খুজি । 

তাবশ্য সম্ডেন লোসের বেলায় আমগা নিশ্য় আশা 

করতে পারি-এবং ভ্রাঙ্গণরা আগীবাদও করতে 

পরেন-তষ চৈনি শঠামু ভোন, কেন না ৫ পিতা 

গঁচানব্বউ পাব হয়েছেন, আগ বিজ্ঞান বলে যে, 

প্র।য়শঃ পৈত্ভৃকং বয়ঃ| আজকাল খবরের কাগজে 

প্রায়ই পড়ি আমুক একশো! বছপ বয়সে মারা 

তাঁর চেয়ে বেশি বয়েন পেষেছেন কেউ 

কেউ । এই সেদিন ,কিশোর-কল্যাণ-পরিষদের 

শিশু-রিবস পালন উপপঙ্গে ১ 2.০ ৫৮৩ 

মেজর ক্রম্লি আমার পাশে বসে গল্প করতে 

করতে প্রসঙ্গক্রমে বপলেন যে, তাঁর মা সম্প্রতি 

গত হয়েছেন নিরেনবধ্উ বছর আট মাপ বয়স 

গেছেশ। 

পেয়ে। 

সত্োনকে জাতী অধ্যাপক" আখ্যা দেওয়া 

হয়েছে, কিন্তু কি জাতীয় অধ্যাপক সেট! বলা 

হচ্ছেনা! তার ছাঁরেরা জানে ঠাকে বহুরধপে | 

অনর্গল পরিআম, বাঁধাহীন অলসতা, নিরদুশ 
রসবোধ আরো কত কি গ্তণ--সে সঙ্থদধে ষট্যাটিষ্িক্স্ 
নেওয়া হুয় নি, যদিও প্রশাস্ত্-চিন্তে ভার একট! 

সমগ্র চিত্র প্রতিফলিত আছে, বোধ হদ্। আশ! 

করি, আগামী পঞ্চবগিকী পরিকল্লন!য় সেটি রূপ 
ও বেখার মাধমে আংশিক প্রচার লাভ করবে। 



৩৪ তান ও বিজ্ঞান 

পরিকল্পন। শবটি ব্যবহার করে ফেললুম আধুনিকতার 
খাতিরে] উধ্বতন ক্ষেত্রে এ-শসা যে পরির 

কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে, সে কথা জ্ঞানীর! 

জানে আর বিজ্ঞানীরা মানে না। অধ্যাপক 

বোঁসের আমিও একজন ছাত্র। সুতরাং এই 

স্থযোগে তার কাছে কি জাতীয় শিক্ষা পেক্সেছি 

তাঁর কিঞ্িৎ আঁভ।স দিতে রাখি। 

১৯১১।১২ সালে সন্যেনের বাড়ীতে বি-এ 

পাস কোর্সের অঙ্কশান্ত্র পড়তে যেতুম। তত্তা- 

পোসের ওপর মছুর বিছিয়ে, পিদিষ, জেলে, 
সেলেট পেনসিল নিম্নে আমায় আঁক কষাঁতে 

শেখাতো। “এর পরে এ সাইডট। এই সাইডে 

নিয়ে এলেই ছু'দিকে একটা কমন পাঁবি-_-তার 

পরে তো বুঝতে পারলি--ইয়ে-র ইয্েটা বেরিয়ে 

যাঁবে। বুঝলি ?”--হ্যা” বললে এখানেই ড্রপ 

পড়তে! | নইলে “দূর! গাধা!” বলে নরম 

সরে ষ্রেপ-বাই-্রেপে আবার বোঝাঁবার চেষ্টা 

করতো । আর এই গাধার পিঠে গুরু ভর না 
চাপিয়ে সন্নেহে মাথায় হাত বোল(তো | ফী-বারেই 

যে রাগের পর তৎক্ষণাৎ অনুগমন করেছে অঙ্গর।গ, 

ত| নয়। তবে রাগটা ছিল ওর ক্ষণস্থায়ী, অনেকটা 

শিবের মতন--ঠিক আমর ব|বার মত্তন| স্থ্যা, 

একটি কথ] বল! হয় নি| আমি যখন সত্যেনের 

কাছে অঙ্ক শিখতে যেতুম, তখন কলেজের ক্লাস 

হিসেবে ও ছিল আমার এক ক্লাস নীচে, কিন্ত 

পড়ে রেখেছিল পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক সমশ্তই ; 
অর্থাৎ এক বছরের ভবিম্ৎংকে ও টেনে এনে 

অতীতের কোঠায় ফেলেছিল। আইনগাইনের 

ফরমুলায় ফেললে বলা যেতে পারে যে, রবি ঠাকুর 

পাশ্চাত্য ম্বীকৃতি পাবার আগেই সত্যোঙ্্র-চিত্তের 
আলোক সপ্তবাহনকে অতিক্রম করেছিল গতি- 

বেগে। ১৪০৪ 120155 7০৬০1-এর চেয়ে 

'তখনই ওর শক্তি বেশী। 

যাই হোক, আমি যে ৫ঘাঁড়া নই, গাঁধা, এট! 

* প্ামীণ করে এ্রলুম বিশ্ববিদ্থালয়ের বি-এ পরীক্ষা 

[ ১৭শ বর্ম, ১ম সংখ্যা 

অঙ্গের খাতায়) যে খাতা এতদিনে চিত্রগুণ্ের 

দণ্টরভুন্ত হয়ে খাকবে। ১৯১২ সালে আমি 

বি-এ ফেল হলুম অন্কে। আমাদের (ক্কটিশে) 
অঙ্গের প্রফেসর ৬গৌরীশঙ্কর দে আমায় বলে- 
ছিলেন-_তুমি ফেল হয়েছ, কেবল ষ্টেপ. বাঁদ 

দ্েওয়।র ফলে! হেড এক্জ্যামিনর 91১9 

সাঁয়েবের নির্দেশ ছিল, প্রত্যেক গ্রেপ. বাদ দেওয়ার 
জন্টে তিন নম্বন কেটে নেবার। তুমি তো মাত্র 

ছ'ন্ঘরের জঙ্গে পাস হতে পার নি। আমি 

তোমার খাতা দেখেছি তুমি অনেক স্টেপ, 01010 

করেছ। 

অগ্যাঁবধি সত্যেনের ছাত্র আছি আমি । অঙ্গে 

নয়, ইতিভাসে-_সমস্তা উপস্থিত হলে সময়ে সময়ে 
ওর শরণ গ্রহণ করি সমশ্তা সমাধাঁনকপ্লে। ওর 

বুদ্ধি খুব ধারালো, অ।মার বুদ্ধিতে কিছু গগাধামী' 

এখনো বর্তমান আর গৌঁড়ামী কাটিয়ে ঘোড়ামীতে 
পৌছুব, সে আশাও কম। তাই পিতৃদেবকে 

শরণ করে সত্যেনের শরণ নিই, কেন না 156015 

161)685 10561 এই প্রবাদে একটা মস্ত সত্য 

অস্তনিহিত রয়েছে--ঘটনার ক্রম অবস্থার অন্ুযাঁষী। 
সুতরাং ষে অবস্থায় আধুনিক যুগে যে ব্যবস্থ। হয়ে 

থকে, সেই অবস্থায় পুরাকালেও অন্বরূপ 

ব্যবস্থা অবলগ্িত হয়েছিল, এই অন্থমান সঙ্গত। 

মানুষের স্বভাব চার-পাঁচ হাঁজার বছরে বিশেষ 

কিছু বদলায় নি। তার চরিত্রে বা আচরণেও য| 

পরিবর্তন দেখি, পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাও 

সামান্ত। সমগ্র জগংকে বিজ্ঞান সমদুষ্টিতে দেখে । 
সর্ধভূতে সমদৃষ্টি করবার সুপারিসও আছে আমাদের 

প্রাচীন ধর্মশান্্রে। বিজ্ঞানী সত্যেন বে।স এই বিধি 

মেনে চলে আম্ছেন বাল্যকাল থেকে । তাই যখন 

রিপা অর্থাৎ পুনরছেষণ করতে করতে আঁমার 

চোঁখ ঘোলাটে হয়ে আসে, তখন এঁ 207705- 

(আজ৪1%০ 0০৬০1.-এর চশমার পেছনে গিয়ে 

খুজি তাঁর অন্তরের আলোয় আমার অভীষ্ট 

স্তা। 



ভেষজের বাবহার 

অঙ্গীম! চট্টোপাধ্যায় 

নানারকম গাছগাছড়া ও লতাগুক।দি হতে 

যে সমস্ত ওষুধ সংগ্রহ করে রোগনিবারণর্থে 

ব্যবহার করা হম, তাকে বলা হয় ভেনজ আর 

পরীক্ষা এবং গবেষণাগারে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 

যে ওষুধগুলি তৈরী করা হন্ব বা সংখেষণ করা হয়, 
"তাঁদের বলা হয় কৃত্রিম ওসুধ বা ১৮70)৩01০ 

0785 স্থতর|ং প্রকৃতির বনসম্পদের মধ্োই 

রয়েছে অগণিত ভেনজ, যেগুণি মাঁনব কলা।ণ!থে 

ব্যবহার কর! যেতে পারে। তাই বর্তমানে 

বৈজ্ঞ/ণিক ও চিকিৎসকমহণে ভেমজের ব্যবহার 

ও চাহিদা বিশেষ অ।লোড়ন শুষ্টি করেছে এবং 

গত পঞ্চাশ বছরে বেশ কষেকটি উচ্চমানেখ ভেধজ 

আবিষ্কৃত হয়েছে। নানাঁরোগের নির।মমার্থে 

তাঁদের বাবহাঁরে আশ্চধজনক সুফল পাওয়া 
গেছে। 

এখন প্রশ্ন হলো, ভেমজের বাবহ।র গধু মাত্র 

ধি'শশতাবীর অবদ[ন, না এর পিছনে রয়েছে 

বন শতাব্দীর প্রচেষ্টা? রোগ প্রতিষেধক হিস|বে 

এদের বাবহার কি আমাদের পুরবপুরুবদের 

কাছে অজানা ছিল? বিশেষ করে পাশ্চাত্য 

বৈজ্ঞানিকেরা দাবী করে থাকেন যে, তারাই প্রথম 

বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করে অভিনব ভেষজ 

আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ইতিহাঁপের পাতা! 

খুললেই দেখা! যাবে যে, এই সব গাঁছগছড়ার 

দ্রব্যগুণ বহু শতান্ধী আগে থেকেই আমাদের 

দেশে কিছু অজানা ছিল না এবং তার প্রমাঁপ- 

স্বরূপ বহু নথীপত্রও পাওয়া গেছে। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকেরা রোগের 

আসন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাঁবার জন্তে বনে বনে 

থুরে বেড়াতেন ভেষজের সঙ্ধানে এবং এই রকম 

ভাবে তারা নিজেদের অঙভূতি ও স্বজ্ঞায় হাজার 
হাজার ধনৌষধির সন্ধান পেয়েছিলেন। মহাভারত, 

রাঁনাঘণে এই সব মূলাবাঁন ভেষজের উল্লেখ আছে। 
লক্ষণের শক্তিশেল সন্ধে আপনারা অনেকেই 

জানেন। লঙ্ষাণ যখন যুদ্ধে আহত হয়ে গড়লেন 

হন্গমীনকে তখন রাঁম আদেশ করেছিলেন, হিমালয় 

অর্চণ থেকে ভেষজ সংগ্রহ করতে এবং ছুর্যোদয়ের 

পুবেই যেন ভেষজটি লক্গাণকে দেওয়া হয়ঃ তা না 
হলে লক্ষণকে বাঁচানে। সস্ভব হবে না হন্তমাণ 

বু সন্ধানের পর সঠিক গাছটি পির্ণধু করতে না 

পেরে এ অঞ্চলে যত গাছ ছিল সবগুলি-_যেটিকে 

গন্ধমাদন পর্বত আখ্যা দেওয়া হয়েছে--সেই 

গম্ধমাদন পর্বত এনে হাজির করলেন শুর্যোদয়ের 

পূর্বেই । তর থেকে ঠিক ভেবজটি পির্বারণ করে 
লগ্াণকে দেওয়াত্ লগ্মণের সংজ্ঞা ও শক্তি পুনরায় 

ফিরে আসে । কিন্তু রামায়ণে এই বনৌষধির 
নামটি উল্লেখ করা নাই বলে পুরাণের এই তথ্য 
হষ্বতো অনেকে মেনে নিতে চান না। 

সভাতাঁর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীদ্ব 

গাছগাঁছডার ভেষজগ্তণ ও তাদের বাবহার প্রণালী 

নিপিবদ্ধ কনা হলো বৈদিক যুগের প্রীরস্তে এবং 

সেই হলো আমুর্বেদের সচনা। এই আমুবেদ 
রচিত হয়েছিল খুষ্টজন্মের ১০০০---৮৭* বছর 
আঁগে। এছাঁড়। অথর্ববেদে এবং বিশেষ করে 

পকবেদে নানারকম বনৌষধি। তাঁদের নাম ও 

ব্যবহারের কথার উল্লেখ রয়েছে । বৈদিক যুগের 

পরব রচনা! হলে! চরক এবং সুশ্তের সংহিত।। 

এই সংহ্তাগুলি পড়লে মনে হয় যে+ বৈদিক বুগের 
পরবর্তী আর্ধেরা অনেক বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন। সুশ্রত ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত 



৩৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞীন 

চিকিৎসাঁবিদ (অর্থাৎ 911৫98)) এবং চরক 

ছিলেন চিকিত্সক (অর্থাৎ 10175310181 )। 

তাদের এই সংইঠা রচিত হয়েছিল খুষ্টপূর্ব তিন 
থেকে পাঁচ ভিএরে। সেই সম 

ভারতরদের সঙ্ে নন] দেশবিদেশের যোগাযোগ 

শভাবার 

ছিল এবং বাযবশাবাশিগ্যও ৮লতো | ভারতের 

এই চিকিৎসা-পঞ্ছতি সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় 

ছড়িয়ে পড়েছিগ এবং বিশেম সমাদরও লাভি 

করেছিপ। জন্মের পরার ঠিণ-শো 

বছর আগে দিগিঅয়ী মহাকার আলেকছ|গরের 

সঙ্গে যে সমস্ত গ্রীক পণ্ডিত ভারতণর্ধে এসেছিলেন, 

তার অতি যত্্র সহকারে হিন্দুদের চিকিৎসা শাস্ত্র 
অধায়ন করেছিলেন এবং ভ!রঙ্র বগ্ ভেনজ 

তখন বাইরে বপ্ুুপী হত্তো | আরবী, গ্রীক এবং 

ধোমক চিকিত্সাশাস্ব আমুবেদের দ্বার! এই সমন্ধে 

বিশেগ ভাবে প্রভাবাখি 5 হয। বিখ্যাত গ্রীক 

চিকিৎসক ডিওস্কোর।ঈডিস ভার গ্রন্থে হিন্দু 
আযুবেদের কাছে উর দেশের খণ ক্বীকার করে 

গেছেন। আনবেন এক প্রলিঞ্ধ চিকিৎসক রাজী 

(1317925$) আ.হুর্ষেদ থেকে নানা বনোধধির বর্ণনা 
উর চিকিত্সা-গ্রঙ্থে শিপিধদ্ধ করে গেছেন। এগুলি 

পরে ল্যাটিন ভাম্বায় অনুদিত হয়। এই অশ্ঠব1দ 
ইউরোপের লোঁকের। পয পড়তেন । ভার! 

এ বনৌরধিগুণি পিজেদের রোগ শিখারণার্থে 
এই চিকিৎ্সা-পদ্ধতির নাম 

এই সমন 

ত7৯: 
প্রেত 

ব্যবহারও করতেন । 

হচ্ছে ইউনানি ডিকিৎ্সা-প্রণালী। 

ভাগতীয় ভেষজ রোমে এত ধেলী রপ্তানী হতো 
যে, পোমের এক বিখ্যাত বাঁজনীতিজ্ঞ প্রিনি 

খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, রোষের বহু 

সোনা ভাবতে চলে গেল। কাতণ সেই সমর 

তেষজের মুণ্য হিপাবে এ দেশ থেকে সোনা 
* গ্রহণ কর] £তো। 

. সধাট অশোকের আমলে খুষটপূর্ব ২৫০ সালে 
ভারতীয় তেষজের প্রসার লাভ হয়। ভারতের 

“ শহরে শহরে ও বড় বড় রাস্তায় অসুস্থ ও আহত- 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

দের জন্ঠে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং 

মাঁনারকম ভেষ্বজের সাহাঁফোই তখন রোগীদের 

চিকিৎসা করার পদ্ধতি ছিল। সেই সময়ে 

বৌদ্ধ প্রচরকেরা যখন অশোকের উপদেশানুসারে 
বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রচার করতে যেতেন, তখন 

ন।ন| বনৌষধি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পথে অসুস্থ 
হয়ে পড়লে এই বনৌষধির সাহাষ্যে নিজেদের 

চিকিৎ্স। করতেন । শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকেও 

নালা বনৌষধি আনতেন, যেগুলি ভারতে স্বাভাবিক 

অবস্থায় জন্মে এখন ভারতীম্ব ভেমজ হিসাবে 

পরিচিত হগ্েছে | এমনি করে ভাগতীগন ভেঘজ 

সমুদ্দিশালী হয়ে উঠেছিল। 

ষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীতে পতগ্ধলি এবধ খুষ্পুর্ব 
এক শতবীতে নাগজুনি (মত বিরোধে খৃষ্টের 
জন্মের একশত বছর পরে) ভেমঞের দ্রব্যগুণ, 

তাদের ধর্ম, আকার-প্রকার ও গঠন ইত্যাদির 

উপর বিশেষ গবেষণ। করে প্রক্কত তথ্য উদঘ।টনের 

চেষ্টা করেন। নাগাজুন ছিলেন প্রাচীন তীরতের 
বিখ|ত রসায়নবিদ ও নলন্দা বিশ্ববিগ্ঠালকের 

প্রধান অর্থাৎ 1২৫০০:| তর স্নাধ ভারতের 

বাইরে নানা দেশে ছড়িষে পড়েছিল। টীন- 

দেশের সুই স্থ (53 317০০) তার বইতে নাগাজ্ন 

সন্ন্বধে এবং রপাঁয়ন ও ভেষজের উপর তাঁর 

মূল্যবান দাঁনের কথ| উল্লেখ করে গেছেন এবং 

[তিনি নাগাঁজনকে লু স্থু (1০০08 5100) অথাৎ 

[010৩1 0:৫০ বলে আখ্যা! দিয়েছেন | [01840] 

0০৫-এর সংস্কৃত অনুবাদ হচ্ছে নাগার্জন। 
এক পর কয়েক বুগ কেটে গেল। আমুবেদের 

সুনাম প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়লো। 

তারপর ১১০১--১৭০৭ খুষ্টান্দে আমুর্বেদের দুদিন 
ক্রমশঃ দেখা দিল। আলাউদ্দিন খিল্জী৷ (১২৯, 
-১৩২১ খু) ভারতবর্ষে ইউনানি চিকিৎস1- 

প্রণাঁলীর প্রবর্তন করেন | যদিও ইউনানী চিকিৎসা 
পদ্ধতিতে আমুরেদের প্রয়োগ আছে, তথাপি এতে 

আঁযুর্বেদের নিজন্ব বৈশিষ্ট বর্জায় রইলো না। 



জাঁঙ্য়ারী, ১৯৬৪ | 

আকবর, জাহাঁল্পীর এবং আওরেঙ্গজেবের, রাজত্ব 

কালে ইউনাঁনি-পদ্ধতির প্রসার লাঁভ ঘটলো]। 

মুসলমাঁন নবাবের! গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং 

কথিত আছে, আওরঙ্গজেব তার পীড়িত কণ্তার 

চিকিৎসার্থে এক সাহেব ডাক্তারকে আমন্ত্রণ 

করেন। ভার চিকিৎসান আওরেজজেবের কন্ত। 

সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন আওরেঙগজেবের অনুমতি 

নিয়ে এ সাহেব ডাক্তার তাঁরতবর্দে বিদেশী 

চিকিৎসার পদ্ধতির আংশিকভাবে গোড়। পত্তন 

করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পতুগিজ ও ওলন্নীজ্দের 

চেষ্টায় ভারতের বনৌসধির উপর করেকটি বই 

লেখা হয়| তাঁদের মধ্যে বারে[টি খণ্ডে রচিত হাস 

মালাবেরিকাঁস (70105 [00111911005) নাঁমে 

বইটি খুব সমাঁদর লাভ করে। ১৭শ শতাবীতে 

থলিফ আঁলাঁমনন্থুরের চেষ্টায় ও উৎসাহে চরক। 

সুশ্রতের আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। 

এ অগ্নবাদ গ্রন্থের নাঁম হয় কলালী (219196) 

সাবাহুথ আল হিন্দী (917 /০1০০01-71-7711501) | 

তাঁরপর ইংরজদের শাঁসনকালে আমূর্বেদের 

ব্যবহার প্রায় বন্ধ হযে যায় এবং পরিবর্তে পাশ্চাতা 

চিকিৎসা-প্রণালী এদেশে সু হয়। আমুণেদ 

ও ইউন|নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ 

হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজ ও মার্রাপায় দেশীয় 

চিকিৎপা-কেশ্ত্রগুলি উঠিয়ে দিয়ে ১৮৩৫ সালে 

লর্ড বেট্টিঙ্কের আমলে কলিকাঁতা৷ মেডিক্যাল কলেজ 

স্থাপিত হলো । তবে এটা ঠিক যে, অনেক পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানী, যেমন-উইলিম্াম জোনস্) জন ফ্লেমিং 

ডাঁবলিউ রক্সবারা--এরা প্রত্যেকেই উপলদ্ধি 

করলেন যে, শশ্থান্তামল ভারতবর্ধের প্রকৃতি-রাজ্যে 

এমন অনেক ভেনজ আছে যাতে বহু চুরারোগ্য 

ব্যাধি নিরাময় হতে পারে এবং ভাঁরতবাপীর] 

শুধু নয়, বিশ্বের হিতার্থে আমুধেদের পুনরুখখান 

বিশেষ প্রয়োজন । তাঁদের এই ঘোরতর 

আন্দোলনে আদুর্বেদের পুনকথানের প্রচেষ্টা সুক্ষ 

হুলো। তাছ্ঠুড়া আমরা নিজেরাই জানি 

ভেষজের ব্যবহার ৩॥ 

যে, বাড়ীতে কিছু অসুখবিসুখ হলে দিদিমা, 

ঠাকুমারাই চিকিৎসকের অংশ গ্রহণ করেন। 
তার বংশাঙ্ক্রমে বহু গাছগাইডার দ্রব্যগুণ ও 

নানা ভেষজের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত । হইপাঁনি; 

সদদিকাশতে তুলসী পাঁতা ও বাঁসক পাতার রস 

ও বচ, লবঙ্গ ও তাঁলমিছরির পঁধচন ইত্যাদি খুবই 

কার্ধকরী | যকতের ([.1৮০) গঞণ্গোলে কাল্মেঘ 

পাতার রপ, আঁমাশদে কাচা বেজের মোরব্বা, 

থাঁনকুনি ও গীদাল পাতার ঝোল, ক্রিমি নাশের 

জন্ঠে আনারস ও শিউলি পাতার রস এবং সোমরাজ 

ছলের আক, পেট ফাঁপলে মৌধির জন, সুনিদ্রার 
জন্তে স্শনী শাঁক-এসবই আমাদের ঠাকুমাঁদের 

কাছে স্ুপরিচিত। তাদের প্রেশক্রিপশন বা 

ওমুধের ফমুলা আজও অনেক ঘরে ঘরে বয়েছে। 

সুদূর পল্লীগ্রামেও এগুলির যখেষ্ট প্রচলন রয়েছে। 

সুতরাং দেখ! যাচ্ছে যে, রোগ উপশমের জদ্গে বা 

নিরামম্ার্থে ভেষজের ব্যবহার একেবারেই 

আমাদের নিজস্ব জিনিষ, তবে পাশ্চ।ত্য সভ্যতার 

সংমিশ্রণে এই সব ভেষজের প্রয়োগ-প্রণাঁলীর 

কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 

ঘখন প্রথম গবেষণীস্প যেগদাঁশ করিঃ তখন আচার্য 

প্রফুপ্লচন্ত্র রায় ও অধ্যপক প্রকুল্লকুমার বস 

মহাশয়ের উত্সাহে এই বিশেষ শাখাটির প্রতি 

আঁকবৰ্ণ অনুভব করি। তাঁরা দেশী গাঁছগ।ছড়ার 

দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত সচেতন করে 

তুলেছিলেন | এখন বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে 

সঙ্গে এমন কত্তকগুলি উচ্চমানের তেষজ 

আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি আধুনিক চিকিৎসাশান্রে 

একেবারেই অপরিহার্ধ। সেই কারণে আমর! 

বিজ্ঞানের এই শাখাটির উপর গভীরভ।বে গবেষণা 

চাঁলিয়ে যাচ্ছি। বিগত কয়েক বছরে ভিতর 

যে সব মুল্যবান এবং জনসাধারণের কল্যা্ে 

অপরিহার্ধ ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের স্যস্ধ 
দু-একটি কথা বলবো । সর্পগদ্ধ! অর্থাৎ ছোট 



তত জান ও বিজ্ঞান 

ঢাদর (2810%0188 5010021005 ), বড় চাদর 

ব11২90৮0155.07112506185) নয়নতারা বা ৬1170 

£956৪--এই গাছগুলিপ কয়েকটি উপক্ষারের 

(711810105) অদ্ভুতভ এবং অলৌকিক ক্ষমতা 

দেখা গেছে। উত্তেজিত সামুকে এ উপক্ষারগুলি 

নিধি করে, অশিল্রাগ্রন্ত, মানসিক যন্ত্রণায় জর্জর্পিত 

রোগীকে শান্ত করে খুম পাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, 

পাঁগপকে স্ুঙ্থ কর্ধে তাকে শ্বাভাবিক অবস্থায় 

ফিরিয়ে এনে সংসারের সুখশান্তি বজায় রাখে, 

রক্তের চাপকে কমিয়ে এনে রোগীকে আগ্।ম 

প্রদান করে? অর্থা২ 131909৭ 1১:555010-এর 

রোগীকে সুস্থ করে। সম্প্রতি নয়নতারার 

কয়েকটি উপঙ্গ|রের দ্বারা লিউকেমিয়া রোগে 

অদ্ভুত সুফল পাওয়া গেছে-সে জন্যে আট্টি- 
লিউকেমিয়া হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। 

্রক্ক।ইটিপ এবং ইপানির কষ্ট খন অসহনীয় ভগ্ন 

ওঠে, রোগীর কাছে তখন এফেড্র! ভাঁলগ।রিস 

গাছের একেড্রিন উপক্ষারটির ফল হয় চমকপ্রদ, 

রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘব হয়ে মায়। যখন 

রোগীর জৎ্পিগড শিখিল হয়ে আসে, তখন কুচিলা 

ফলের স্টিকৃনিন উপক্ষারটি বা ডিজিটালিস 

প|রপিউরিয়]া ব। ডিজিটালিস ল্যানেটার মধ্যে 

ডিজিটালিন নাঁমে যে রাসায়নিক দ্রবাটি আছে, 

তার প্রয়োগে শিথিল হৎপিও পুনরায় সতেজ 

ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। আযমিধিক ডিসেন্টির 
অমানুষিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় ইপিকাক শিকড়ের 

এমেটিন উপক্ষার। আর্টিমিসিঘা ম্যাঁরিটিমার 

তিক্ত রা।সম্মণিক দ্রব্য স্যাপ্টোনিন সেবনে ক্রিমি 
নিম ও পিক্ষাশিও হয়ে যায় এবং অব্যাহতি 

প1ওয়া যায় ভার ব্ষময় ক্রিয়া থেকে । খাম আলু 

(৬৭12 বা [)199০01769) থেকে ডাঁয়োস্কে।রিন 

নামে একটি বাসাধানিক প্রব্য পাওয়া গেছে 

্রচুর পরিমাণে এটি থেকে অতি সহজে এবং 

সস্তায় ছাজ|র হাজার টন কটিসোন প্রস্তত 

হচ্ছে। এই কর্টিসোনে আ।রথ |ইটিল এবং নেফ্রাই- 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

টিস রোগ নিরামদ্বের অদ্ভুত ক্ষমতা! দেখা গিয়েছে। 
আবার কর্টিসোনকে রাসায়নিক বিক্রিয়্ায় ডাই" 

'হ[ইড্রেকটিসোনে পরিবতিত করে তাঁকে আন্টি- 

সেপটিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 

আফিং থেকে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য পাঁওয়া 

গেছে তার মধ্যে উল্লেখমোগ্য হচ্ছে মরফিন 

এবং কোডিন। শারীরিক যন্ত্রণা উপশমের ক্ষমত। 

কোডিনের সত্যই অপুর্ব। আমরা যে ০০৫০- 
|১5111)9 ব্যবহার করি, তার একটি উপাদান 

ইচ্ছে কোডিন এবং আর একটি আপসপিগিন। 

এই সব ভেষজ ভারতের উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে 

পাওয়া গেছে। তাই আজ ভাঁরতী্ন 

বশৌবধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। 
তাগ্থাড়া অণুউগ্টি থেকে ম্য।ন্টিবায়োটিক আবিষ্কার 

হওয়াতে ভরতীর ভেষজের প্রতি লোকের মন 

আরও আকুষ্ট হয়েছে । ১৯২৯ সালে পেনিসিলিন্নীম 
নোটাটাম নামে এক প্রকার ছত্রাক (80505) 

থেকে ইংল্যাপ্ডের সেন্ট মেরী হাঁসপাতলের জৌীব!পু- 

বিজানী সার আলেকজাগু।র ফ্রেমিং পেশিশি লিন 
আবির করেন। এই পেপিপিশিনের সাহায্যে 

হাজার হাজার লোকের প্রাণরক্ষা হচ্ছে। তান্ন 

পর মফিন দেশের রুজার্স বিশ্ববিগ্ঠ(লয়ের এক 
বিজ্ঞশী নাম ভার এস. এ. ওয়|কৃসম্যান, তিনি 

৪ তার সহকমাদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৪ সালে আর 
একটি ছত্রাক -স্ট্রেপ টে।মাইসিস্ প্রিসিয়াঁগ থেকে 

ক্টেপটোমাইসিন নামে একটি আ্যান্টিবায়োটিক 

আবিষ্কত হু | যক্ষম|॥ ইরিসিপ্ল।স এবং ধঙ্গ- 
ট্কারে স্ট্রেপটোমাইসিনের রোগ নিরাঁময়ক!রী 
অলৌকিক ক্ষমতা দেখা গেছে। পিউমোণিয়া 
এবং নানা ছুর/রোগ্য ব্যধিতে পেনিসিলিনের 

স্থফলের কথা! আপনাদের কাছে কিছু অবিদ্িত 

নয় | 

উপ্ভিদ-জগৎ থেকে এই জব মূল্যবান ভেধজ 
পাওয়াতে আমরা ক্রমশঃই উদ্ভিদ-রসায়নের প্রতি 
মনোযোগ দিচ্ছি । বতমাঁনে নানাবিধ জুবিধাঁজনক 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

যঙ্গপাতি আবিফ(রের ফলে ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতির প্রচলনে উদ্ভিদশ্রাজ্য থেকে ভেবজগুণসম্পন্ন 

পদার্থগুলি সহজেই নিষ্কাশিত ও শোধিত করা 

সম্ভব হয়েছে এবং রোগ শিরাঁষয় ও নিবারণথে 

এই শোধিত ভেমজের ব্যাপক উৎপাদন ওব্যবহার 

চলেছে। আমরা আজ প্রায় পচিশ বছরব্যাপী 

নান! বনৌষধির উপর গবেসণ। চাঁপাচ্ছি বিজ্ঞান 

কলেজের গব্যেণাগাঁধে। দ্রব্য গুণসম্পন্ন গ্রায় 

একশেোটি গ(ছের সব রকম পরীক্ষা হয়েছে। 

এদের মধ্যে সপগন্ধা, বড়চ|দর, নয়নতারা, ছ।তিম, 

বেল, ক্ষীরকাবালি প্রভৃতির দ্রব্য গুণ সন্ধে বিশেষ 

ভাবে কাজ করে দেখ! গিয়েছে তাদের নানা ব্যাধি 

নিরাময়ের অদ্ভুত ক্ষমতা । সম্প্রতি কয়েকটি ফার্ণগাঁছ 

থেকে মুগীরোগে কার্যকরী মপসিলিন নামক একটি 

তেষজের আবিষ্রি সম্ভব হয়েছে এবং হাসপাতালে 

এই ভেষজটির ব্যবহার চলছে। এই ফার্ণগাছের 

গবেষণায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেশ্রনাথ বস্তু 

মহাশদ্বের যথেষ্ট উৎসাহ পেখেছি। আমি এই 

সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার জঙ্গে উ।কে আমার 

আস্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। 

ভারতবর্ষে কণ্ঠাকুমারিক! থেকে হিমালয়ের 

শেষ প্রান্ত অধধি বহু রকমের গাহগ।ছড়া আছে। 

তার মধ্যে প্রায় ২১০৭ গ।ছের সনাক্তকরণ 

সম্ভব হয়েছে। সম্জ্রতি [750180 7০08:0781 01 

চ1)910180১-র অগাষ্ট সংখ্যায় (1963) 13677 

06118 10 10015 অথাৎ ভ|রতের গাছগাঁছড়। 

সম্বন্ধে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁতে বলা 

হয়েছে যে 10. চা, 2১ 5950৫16 এবৎ 1 

৫0146 1085101-এর মতে; ভারতের উত্ভিদ- 

রাজের প্রায় ছষ্-তৃতীয়াংশ গাছেরই এখনও 

ভেষজের ব্যথ হার নী? 

বিজ্ঞীন-সম্মতভাবে সনাভকরণ হম শি। তাঁরতের 

উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে এবং দক্ষিণ 

ভারতের বন্ধ অরণো এখনও এমন গাছ রয়েছে, 

মাদের-শেণী বিভাগ সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। 

ভাবা মনে করেন যে, বর্তমানে আমরা] যে সমস্ত 

রোগকে ছুর|রোগ্য বলে মনে করি, সেগুলির গেজ 

এই বনসম্পদ থেকে পাওয়া যাবে। ঠাই আজ 

ভেষজের গব্ষেণাঁর উপর 'ও বনোমপির চাদের প্রতি 

সকলের দুটি পড়েছে । ভারন শরকার ও 

প্রাদেশিক সরকারদের এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া 

উচিত। অবশ্ঠ ভারা এই বিষন্বে সচেষ্ট হয়েছেন । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্বাবধানে ও উৎসাহে উত্তর" 

বঙ্গের রঙ্গ উপত্যকায় নানা বনৌষধির, যেমন-- 

তুলপী, সপগন্ধ।, বড়চাঁদর, ইপিকাঁকি ও আর) 

প্রভৃতির চান আরছু হয়েছে। ভারত সরকার 

ও প্রদেশিক সরকারের গরচ্েষ্টায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 

ও গবেরণ। কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। জন্ম, কাশীর, 

ডেরাড়ুন প্রভৃতি স্থ!নে গবেমণ।-কেন্ত্র খোল! হয়েছে 

এবং ভারত সরকারের 0. &, 1, 1২. বিভাগ 

এই সব গব্মেণার কাজ চালাবার জন্তে ভারতের 

বিভিন্ন গবেষণা-কেন্জে ও বিশ্বব্্ভালঘে আাথিক 

সাহাধা করছেন! 2800178] 5106101091 

[.00086019, অঞ্ধ খিশ্ববিদ্ঠালয়, হায়দরাবাদের 

বহু গবেবণা-কেন্গ, মাত্রা প্রেসিডেজি কলেজে, 

কলিকাঁতার বিজ্ঞান কলেজ, গুল তাব উপিক্যাল 

মেডিসিন, বোস রিসাট ইন্ট্টিটিউট, দিল্লী বিশ্ব- 

বিগ্কালয্, লক্ষৌ-এর ড্রাগম রিসার্চ ইনৃট্িটিউট 

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভেষজের বিশ্দতাঁবে গবেষণার 

কাজ চলেছে। ভারত সঁরকারেন্র অধীন 01120 

অর্থাৎ ০6061 [00917 ঠ160151051 2206 
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01890128610 ন!মে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

হয়েছে। নাঁনা বনৌমধির চাষের ব্যাপারে সহায়তা 

করা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ এবং ভারা বনৌষপির 

গবেমণ।র প্রসারের কাজেও অনেক সাহায্য 

করছেন। আমা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও 

অনেক সঞ্ধিষম গবেষণাগার গড়ে উঠবে আমাদের 

দেশে এবং এই বিষয়ে সরকার আমাঁদেক সর্বভো- 

ভাবে সাহায্য করবেন। কারণ ভারতবর্ষে 

যেখানে আশ্নবন্্রের সমল্তা। এত- সেখানে রোগের 

যন্ত্র হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ও শুখ- 

স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তে দামী বিদেশী ওষুধ কেনা ভারত 

বাসীর পক্ষে সম্ভব নয় অথচ ভারতীয় ভেষজ 

এত মহজলভ্য এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য যে, সেগুলি 

ভারতব|সীরা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন । 

কাজেই ভারভীয় ভেঘজের ব্যাপক উৎপাদন এবং 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ভারতীয় বনৌমষধের গবেষণ। একাস্ত প্রয়োজনীয় । 

তবে এই কাজে সাফল্য লাঁভ করতে হলে উদ্টিদ- 

বিজ্ঞানী, রসাষনবিদ, শারীরতত্বুবিদ ও চিকিৎসক- 

দের সহযোগিতার প্রয়োজন । অবশ্য তাঁর সঙ্গে 

সরকারের সাহাধ্য সবতোভাবে বঞ্চছিনীয়, বিশেষ 

করে আধিক সাহাধা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, 

আমাদের দেশের টবঙ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টা 

প্রকৃতিরাজ্য থেকে উদ্ঘাটিত হবে নতুন নতুন 

মূল্যব(ন ভেষজ এবং এই ভেমজগ্ুলি শুধু যে দেশ- 

বাঁসীর কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হবে তা নয়, আমাদের 

চাহিদার অতিরিক্ত ভেষজগুলি বিদেশে রপ্তানী 
করে আমরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রাও (6০15187 

€501)81)86) উপাঞন করতে পারবো । এর ফলে 

দেশের আঁথিক অবস্থ/র উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের 
প্রগতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্কর্ষ সাধন সম্ভব হবেঃ 

এই উচ্গাশ] আমর! পোষণ কি । 

“হুষ্িধ্মী সাহিত্যে বিদেশী ভাঁষায় কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর, মধুস্থদন ও 
বন্ধিমচন্ত্র উপলব্ধি করলেন যে, জনসাধারণের সমর্থন পেতে হলে এবং হৃদয়ে পৌছতে 
হলে জদয়নিংহ্থত রক্ত দিয়েই তা লিখতে হবে--সেই যাতৃভাবা-যুগ যুগ ধরে অস্তরের 
অস্তস্থলে যার উৎস, ঘ! মাগ্ুষের আঁশা-অ।কাঙ্জ।। কর্মের পরিপোষক | জাতির 

এই চেষ্টা যদি এই ক্রমবর্ধমান ভাববন্য।য় প্রবাহিত হতো, মাতৃভাপায় শিক্ষ প্রচারের 
নীতি যদি হখন বিশ্ববিগ্থালয় ঘোষণ! করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নবযুগের 

অঞউ।দয্ষের আমাদের শ্বপ্প অনেক আগেই সফল হতো % 

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ 



সষ্টি-রহস্থ ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় 

জীপ্রিয়দারগজন রায় 

বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক সত্যেত্্রনাথ বস্থর 
প্রচুর খ্যাতি দেশে-বিদেশে । পদার্থ ও গণিত- 

বিজ্ঞানের গবেষণায় জগৎ জুড়ে তার প্রতিষ্ঠা । 

১৯২৪ সালে অপেক্ষাকৃত অল্প বনহ্ধসে (৩০-৩১) 

ফোটিন বা শক্তিকণিকাঁর সমাবেশের পরিসংখ্য।ন 

বিচার করে অধ্য।পক বস্ত্র বিজ্ঞানী প্রাঙ্কের প্রবতিত 

পদ[৫থ-বিজ্ঞ/নের একটি স্থুবিখ্যাত বিধির (কৃষ্ণকা 

পদার্থের তাপিবিকিরণ বিধি ) অবরোহণে সমর্থ হন। 

পরবত্তা কালে বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন 
বন্থর এই গবেষণা-পদ্ধতি জড়কণিকাঁর সমাবেশের 

ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে সুফল পাঁন। ফলে এই 
গবেষণা-পদ্ধতি আধুনিক পদীর্থ-বিজ্ঞানে বোস- 
আইনষ্টাইন পরিসংখ্যান নামে পরিচিত | ফেধি- 
ডিরাঁক পরিসৎখ্যান-পদ্ধতি উদ্ভাবনারও প্রেরণ] 

আসে এথেকে--একথা বললে হয়তো অতুযুক্কি 

হবে না। বিশ্বজগতের অন্তিম উপাদান শক্তি ও 

জড়-কণিকাঁর আচরণ ও ধর্মের বিশ্লেষণ সহজ, সরল 

ও সুগম হয়েছে এসব পদ্ধতির প্রয়োগে! স্থতর।ং 

অধ্যাপক বসুর সঞ্চতিতম বর্ষপুতি উপলক্ষে “জ্ঞান 

ও বিজ্ঞানের” স্মীরক সংখ্যায় হৃ্টিতত্ব সম্বন্ধে 

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের 
সিদ্ধান্ত সত্বন্ধে যৎ্কিঞ্চিং আলো'চন! অপ্রাসঙ্গিক 

হবে বলে মনে করি না। 

প্রথমতঃ হৃষ্টিতত্ব সগ্ষদ্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের 

কথা বলবো । বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে দেখ। 

ঘাঁয় যে, জড়বিশ্বের আদিম উপাদান হচ্ছে 

হাইড্রোজেন গ্যসি। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন 

সংযোগের ফলেই গড়ে উঠেছে অন্ত সব মৌলের 
পরমাণু । পরমাণু থেকে অথু, যৌগিক অণু এবং 

ঠা 

পরিণাঁমে যাবতীয় পদার্থ--শিজঁব ও সজীব-_- 

আকাশের স্র্য-চন্ত্র-গ্রহ নক্ষত্র।দি জ্যোতিষ থেকে 

আরম্ভ করে পৃথিবীর ক্ষুদ্র জল ও ব!লিকণা অবধি | 

পর্সীক্ষায় প্রমাণ করা হয়েছে--প্রোটন এবং 

ইলেকট্রন মিলে সৃষ্টি করে হাইড্রেজেনের পরমাথু। 
এখন প্রশ্ন ওঠে প্রোটন এবং ইলেকট্রনে গড়া 

হাইড্রোজেন পরমাণু আসে কোথা থেকে? এর 

উত্তর পাওয়া যাচ্ছে জ্োভিবিজ্ঞানীদের পরীক্ষার 

সিদ্ধান্ত থেকে। | 

শক্তিশালী দূরবীক্ষণযোগে মহাঁকাশ জরীপ করে 
জ্যোভিবিজ্ঞানীরা বছ নীহাঠরিকার অস্তিত্ব নিরূপণে 
সক্ষম হয়েছেন। এসব নীহারিকা হচ্ছে তারকা- 

রাঁজি, গ্রহ, উপগ্রহ ও মেঘরূপী গ্য।সের শমাবেশ। 

অ|মাদেপ পুথিবী ও সৌরমণ্ডশ এরূপ একটি 
চাঁকৃতির আকারের শীহারিকার €(3818সড ) 

প্রাস্তদেশের অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আছে। 

ছায়াপথ ও (1115 ৬85) এই নীহারিক!র ক্ষুদ্র 

অংশ বিশেষ | আমাদের সৌরমণ্ডল ছায়াপথের 
অন্তর্গত। এক-একটি নীহাপ্রিকান্দধু অগণিত 

তারকার সমাবেশ দেখ যায়। আমাদের সুর্যও 

একটি তারকাঁবিশেষ | প্রচণ্ডবেগে (ঘন্টায় ১০ 

লক্ষ মাইল ) ঘূর্ণায়মান এসব নীহারিকা আভ্যস্ত- 
রীণ তারকারাঁজির মধ্যে পারস্পরিক দুরত্ব হচ্ছে 
প্রান হাজার আলোক-বছরের কাঁছাকাছি। এক 

আলোক-ব্ছরের পরিমাপ হচ্ছে ততখাঁণি দূরত্ব, যা। 

আলোকরশ্মি এক বছরে অতিক্রম করতে পারে। 

আলোকের গতিবেগ হচ্ছে ১৮৬,০** মাইল বা 
৩০৯১২ কিলোমিটার প্রতি সেকেগ্ডে। উপরিউক্ত 
আমাদের চাঁকৃতিরূপী লীহারিকাঁর ব্যাস হচ্ছে' 



৪২ জবান ও বিজ্ঞান 

৬০১০ ০০ আলোক-বছর। এথেকে এসব 

নীহারিকাগুলির বিশ|লত্বের একটি ধাবণ। জন্মে। 

এক-একটি নীহারিকার অভ্যন্তরে দশ 

ইজার কোটি অবধি তারকার অবশ্থিতি দেখা 

যা্। এসব নীহারিকাগুলির পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব 

হচ্চে মোটামুটি ১* লক্ষ আলোক-বছর 

এবং প্রত্যেক নীহারিকাঁর অভ্যন্তরে ১০ 

লক্ষের অধিক সৌরমগুলের অবস্থিতি দেখা 

খাঁয় সর্নাধিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণযোৌগে (১০* কোটি 
অ।লোক-বছর দূরত্ব অবধি যাতে দেখ! যায়) 

এ যাবৎ প্রা ১৭ কোটি নীহারিকার সন্ধান পাওয়া 

গেছে। দূরবীক্ষণেও অনৃশ্য আরো যে কত নীহািক 
মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর ইয়তা করা বর্তমানে 
বিজ্ঞানীদের সাধ্যাতীত। স্থতরাঁং মহাবিশ্বের 

বিশালতার ধারণা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচন।র 

অতীত বলাই চলে। আমাদের নীহারিকাঁর 

সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী নীহাধিকার নাম হচ্ছে 

আযাগ্ডে মিড । এর দূরদ্ধ হচ্ছে ৭ লক্ষ আলোক- 

বছর, অর্থাৎ এর অন্তর্গত তারকাপুগ্জ থেকে 

আমাদের কাছে আলোক আসতে সময় লাগবে 4 

লক্ষ বছর। অন্যভাবে বলা যায় যে, আজ 

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা তাদের দুরবীক্ষণযোগে থে 

আযাণ্ডো মিডা নীহারিকা পর্যবেক্গণ করছেন, তা 

হচ্ছে ভার ৭ লক্ষ বছর আগেকার অবয়ব ও 

অবস্থান। তার বর্তমান অবয়ব ও অবস্থান আমাদের 

পক্ষে জানা অসম্ভব। কিন্তু এসব দূরতিক্রমণীয় 

বাধাঁবিপত্তি সত্বেও বিজ্ঞ/নীরা এমন সব নতুন 

তথ্যের আবিষ্কার করেছেন, যাতে স্ৃষ্টিরহস্ত অন্বন্ধে 

আমাদের জ্ঞানের পরিধি গেছে বেড়ে । এখানে 

তারই আলোচনায় অগ্রসর হব। 

কোথা থেকে আসে এসব নীহারিকা, সে হলো 

এখন বড় প্রাশ্স। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, 

নীঁহারিকাগুলির অভ্যন্তরে তারকারাজির অন্তরালে 

হাইড্রোজেন গ্যাস থাঁকে সুক্ষভাঁবে ছড়িযষে। 
গোঁড়া আমাদের চাকৃতিকপী নীহারিকাঁও ছিল 

থেকে 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

শুধু ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সমষ্টি। কোন তারকা তখনও 
তাঁন্ছে জন্ম নেয় নি। এ গ্যাস ঘনীভূত হষে 
প্রথমে নিল মেঘের আকার এবং তা আরো 

ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিল তারকার। ঠিক এভাবেই 
আরো সুক্ষ এবং হুক্মৃতর ভাবে পরিব্য।প্ু গ্যাস থেকে 

মহাঁশুন্যে ঘটে নীহারিকার উতপত্তি। প্রচণ্ড বেগে 
ঘুর্ণায়মান এসব নীহপিকাগুলি আবার মহাঁকাঁশের 
কোঁন শিপিষ্ট স্থান অধিকার করে অবস্থান করে না। 

পরীক্ষায় দেখ! যাঁ যে, তাঁর সতত দূর থেকে 
দূরাস্তরে বিছাৎগতিতে আমদের দৃষ্টির বাইরে 
ছটে পালাচ্ছে। আমাদের নিকটবর্ত যে সব 
নীহারিকা, সেগুলির ছোটবার বেগ_ হিসাবে দেখা 
যায়, ঘণ্টায় কোটি মাইলেরও বেশী। বেশী দূরবর্তী 

নীহারিকাগুলি ছুটে পালাচ্ছে আরো বেশী বেগে; 

ঘণ্টায় প্রায় ২ কোটি মাইলেরও বেহী। নীহারিকাঁর 

দূরত্ব যতই বাড়ে, তাঁদের ছোটবার বেগও যায় এ 
পরিমাণে বেড়ে। থেকে বলা যা যে, বেশী 

দূরবর্তী শীহারিকাগুলি ছুটে পাথাচ্ছে, আলোর 
চেয়েও দ্রতবেগে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা 
তত্তের মতে এটা হবে অস্বাভাবিক । কেন না, 
এই মতবাদ অন্গসপারে কোন জড় বস্তু আলোর 

গতিবেগের চেষে বেশী বেগে চলতে পাঁরে না। তাই 
বিজ্ঞানীর! সিদ্ধাস্ত করেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে 

নীহারিকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধধাঁনও যাচ্ছে 
ক্রমশঃ বেড়ে, ছুটে পাল।বার সঙ্গে সঙ্গে। কথাটা 
একটি উদাঁহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করে বলা যায়। 
মনে কর! যাক--রবারের একটা পাতিলা চাদরের 

উপর পর পর লগ্থালগ্বিভাঁবে কতকগুলি কালির ছোট 

ছোট দাগ দেওয়া গেল। এখন চাঁদরটির দুই 

বিপরীত প্রান্ত ধরে টান দিলে দাগগুলির মধ্যে 
ব্যবধান যাবে ক্রমশঃ বেড়ে। নীহারিকাগুলির 

মধ্যেও পরম্পরের ব্যবধান এভাবে বেড়ে যাচ্ছে। 

ছুটে চলবার সঙ্গে সঙ্গে । ফলে কোন কোন 

নীহারিকাঁর গতি আলোর গতির চেয়েও বেশী ধলে 
হিসাবে দেখা যাবে। এখন গ্্িজ্ঞান্ত, নীহারিকা 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

গুলির পরম্পরের মধ্যে বাবধাঁন বেড়ে যাঝ|র 

কারণ কি? কোন্ মহাঁশক্তির তাঁড়নায় শাছু'লের 
ভয়ে মুগশিশুর মত তারা অবিরাম ছুটে পালাচ্ছে? 

জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বজগতের কলেবর 

যাচ্ছে অহরহ বেড়ে । স্থতরং বলা যায় যে, এমন 

এক সময় ছিল--যাঁকে বলা যেতে পারে সৃষ্টির 

প্রান্কীল ব। বিশ্বের জন্মদিন, ষ্থন উহ্নার আয়তন 

ছিল নগণ্য ক্ষুদ্র বীজ বা ডিমের মতত। এই বীজ 

অর্থাৎ ডিম বা অণ্ড ফুটে কালক্রমে বেরিয়ে এল এই 

বিশ্বজগৎ্, যাঁর আয়তন প্রতিমূহতে যাচ্ছে বেড়ে 

আমরা উপনিষদে ও অনুরূপ কল্পনার উল্লেখ দেখতে 

পাই। যে কারণে বিশ্বজগতের একটি নাম হয়েছে 

্রক্ষাণ্ড। বীজ বা ডিম ফোটবার সময় বিস্ফোরণের 

ফলে যে প্রসারণের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রভাব 

চলছে এখনো বিশ্ব জুড়ে। সতত প্রসারী বিশ্ব 

জগতের (83008100175 [0101%65756) এন্ধপ ব্যাখা। 

সন্তোষজনক মনে করা যায় না। 

কারো কারো মতে, বিশ্বজগতের এই সতত 
প্রসারণের কারণ হচ্ছে, অধিক দূরত্বে জড়বস্থুর মধ্যে 

পারস্পরিক আকর্ষণের (£1:851580190 ) পরিবর্তে 

বিকর্ষণ ঘটে | কিন্তু পরীক্ষা ও প্রমাণের ফলে 

এই ব্যাখ্যাও গেছে বাতিল হয়ে । 

নীহারিকাগুলি যদি এভাবে সতত ছুটে পালা, 

তাহলে হিসাবে দেখা যাঁয় যে, বহু আগেই সকল 

নীহারিকা আমাদের নিকট অনৃশ্য হয়ে যেত 
এবং আমাদের পক্ষে মহ|কাশি হতো একপ্রকার 

নীহারিকা-শুন্ঠ। কিন্তু ঘটনায় তা ঘটে নি। 

তাঁই অনেক জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান 
নীহারিকাগুলি যেমন বিশ্বজগতের সতত প্রসাঁরণের 

ফলে ক্রমশঃ অদৃশ্য হচ্ছে, তেমনি তাদের পরম্পরের 

মধ্যবর্তী প্রদেশের হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নতুন 
নতৃন নীহারিকার কৃষ্টি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠবে__ 

নীহারিকার অন্তর্বতঁ প্রদেশের সব হাইড্রোজেন 

গ্যান যখন নীহারিকায় পরিণত হয়ে যাবে, তখন 

আবার মহাকাশ যাবে শীহারিকা-শৃন্ত হয়ে। কিন্তু 

ৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞান ৪৩ 

বিজ্ঞানীরা ধারণ] করেন যে, একদিকে যেমন সতত 

নীহারিকা সৃষ্টির ফলে হাইডোজেন গ্যাসের পরিমাণ 

যাচ্ছে কষে, অন্তদিকে তার পরিপুরণ হচ্ছে সতত 

হাইড়োজেন গ্যাসের হুষ্টিতে। এর ফলে 

শীহারিকাসমূহের মধ্যবতী! প্রদেশে হাইড্রোজেনের 
চাঁপ যাঁষধ বেড়ে, যার প্রভাবে নীহারিকাগুলি 

পরম্পর খেকে দূরে সরে যাঁয়। জঙ বিশ্বের গ্রসারণের 

কারণ মিলে এখানে । প্রেটন এবং ইলেকঈন 
থেকে হযু হাইড্রোজেন পরম।ণুর কষ্টি। এখন 

প্রশ্ন হবে, প্রোটন 'এবং ইলেক্টুন আসে কোথা 

থেকে! একমাত্র উত্তর হঠে পারেশক্তিকণিকা 

থেকে । শক্তির রূপান্তপের পরিমাণ 

দিয়েছেন আইনষ্ট/ইন ভাপ বিখ্যাত অমীকরণে-- 
[০.৮ 0008 ; 7স্শুক্তির পরিমাপ, [1 » ভর, ০. 

আলোর গতিবেগ । এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে 

আযটম এবং হহিডৌজেন বোমার বিস্ফোরণ | 

পুনরায় প্রশ্ন ওঠে, এই-শক্তিকণিকা ( ফোটন ) 
আসে কোথা খেকে ? আমরা দেখেছি, হাই” 

ড্রোজেন গ্যাস থেকে নীহারিকা মেঘের উৎপত্তি- 

কালে এবং মেঘ থেকে তারকা এবং তারকা থেকে 

গ্রহ-উপগ্রহের উতৎপত্তিকালে প্রচুর শক্তির উদ্ভব 

হদ়। এরাই যোগান্গ এন্কিকণিকা। এভাবে হৃষ্টি- 

প্রক্কিপা অব্যাহত রয়েছে যুগ-মুগাস্তর ধরে। 

কালক্রমে কোন কোন গ্রহে (যেমন পৃথিবী) 
যখন অনুকূল অবস্থার কৃষ্টি হয়েছে, উদ্চিদ ও জীবের 
আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে । প্রাকৃতিক নির্ধাচন 

ও পরিবাক্তির (00068002) ফলে সর্বশেষে 

ক্রমবিকাশের পদ্ধতিতে এই হষ্টি-প্রক্রিয়।র পরিণতি 

ঘটেছে মানুষে । জীবের কৃষ্টি সঙ্ন্ধে ডারউইন 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে এই হলো অভিব্যক্কিবাদ | 
সষ্টিতভ সঙ্থন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাঁদেক 
সংক্ষেপ আলোচন। এখানে শেষ হলো। 

এই সম্পর্কে প্রাচীন ভারতী দর্শনের কি 

সিদ্ধাস্ত, এখন তারই আলোচনায় অগ্রসর হব! 
হৃষ্টি-প্রক্রিয়! সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের' 

গড় ও 
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মধ্যে সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের মতবাদই 

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। কারণ 

সাঁংখ্য-পাতজলই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে স্বীকার করেন! টজমিনির মতে (পুর্ব- 
মীমাংসা) জগতের উৎপত্তি নেই, সুতরাং 

বিনাশও নেই। এখন যে অবস্থায় ও যে 

শিয়ষে জগৎ্থ চলছে, অতীত কালেও এই নিয়মে 

চলে এসেছে ভবিধ্তৈও চলবে। “ন 

কদাচিদনীদৃশম্”__কদাচ অন্তরূপ নয়। অনাদি 
অতীত কাল থেকে আরম্ভ করে অনন্ত ভবিষ্যৎ 

কালব্যাপী জগৎ এক ভাবেই এবং একই নিমমে 

টলতে খাঁকবে। কোঁন কোন জড়বাঁদী বিজ্ঞ।নী- 

রাও অগ্রূপ মত পোঁষণ করেন। কিন্তু সাখখ্য- 

পতগ্লি বশিত মহাজাগতিক অভিব্যক্তির 

(00952010 ৮০1001018) ততৃ শুধু কল্পনা হিসাবে 

নয়, টজ্ঞানিক দৃষ্টিভলীতেও যে বিশেষ মুল্যবান, 
ত! অস্বীকার কল্প! যাঁয় না। 

সাঁংখ্যকাঁর একটি মাত্র সুত্রে পঞ্চবিংশতি তত 
অবলগ্থনে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সম্পুর্ণ ক্রমিক ধাঁরা নিস 

করে দিয়েছেন। 

সত্ুরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি: প্রকৃতেম্হাঁন্ 
মহতোহ হঙ্কারোহঙ্কারাৎ পঞ্চতম্মাত্রাণুু ভগমিক্্িয়ং 

তম্মাত্রেভ্যং স্থুলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিণঃ | 
সাখখ্যদুত্র--১৬১ 

এবং 

অর্থ :-_ 

সত্ব, রজং, তমঃ,-এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা- 

প্রকুতি ; প্রক্কৃতি থেকে মহান্ (মহত্ত্ব ) মহান থেকে 
অহঙ্কারতত্ব, অহঙ্কার থেকে পঞ্চ তম্মাত্রা ও 

দ্বিবিধ ইন্জিয় (অস্তরিভ্র্িয় বা জ্ঞানেম্ত্রিয় ও 
বহিরিশ্ত্রিয় বা কমেম্ত্িয--মন সই মোট সংখ্যা 
এগার ), পঞ্চ তন্মাত্র। থেকে পঞ্চ স্থুলভৃত। পুরুষ 

সহযোগে মোট পঞ্চবিংশতি তত্ব । 

প্রকৃতি ফি? সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি হচ্ছে 

জগতের মূল বা জগন্ীজ ;' জগতের অব্যক্ত অবস্থা 

যা! সৃষ্টির পুর্বাবস্থা। ; জগৎ হচ্ছে প্রক্কতির বিকার 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ব1 ব্যক্তাবস্থা। প্রন্কৃতি ত্রিগুণাত্মিকা-- সত্ব, রজঃ, 
তম:--এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা। এটা অনাদি, 

অনস্ত, অনশ্বর ও সর্বব্যাপী সত্ব, রজঃ, তমং--এই 
তিনগুণের নিবিশেষ (00009£6106005) সংমিশ্রণ | 

প্রকৃতিকে তাই বল! হয় হয নাঁমরূপহীন বা অলিঙ্গ | 
এই গুণগুলিকে প্রকৃতির অঙ্গ, ভা বা অবশ্নব 

বলা হয়। এসব অবস্বে বিভিন্ন ধর্ম ও শক্তির 

আরোপ কর! হয়েছে। 

সত্ব__যা অন্ভূতিতে প্রকাশ পায় (সত্ব 
৪98070€ )| এটা প্রকাশধর্মী ও বুদ্ধির ক্ষেত্র, লঘু 

ও স্থাত্বক | 

রজ:-_ক্রিয়াশক্তি (7৫1৫5) বাঁধ! প্রতিরোধক 

ও ছুঃখাত্বক। 

তম:--জড়তা (1061:88), প্রকাশের ও শক্তির 

প্রতিবন্ধক, গুরু ও ভ্রমাত্মক | 

প্রকৃতির সত্ৃভাবকে বুদ্ধির বীজ, রজ:কে শক্তির 

বীজ এবং তম:কে জড়ের বীজ হিসাবে কল্পন। করা 
যা । জগছ্বীজ প্রক্কতি এই তিন জাতীয় বীজের 
(গুণের ) সমাবেশ ক্ষেত্র। এর যখন সমভাঁবে 

পরস্পরকে প্রতিরোধ করে, তখন জগতের অব্যক্তাঁ- 

বস্থা বা! স্থষ্টির পুর্বাবস্থা। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তথন স্থগিত 

থাকে । এটাই প্রলক্নীবস্থা!। 

পুরুষ (29501066) বা আত্মার (00101561891 

5616) সন্লিধিবশত: তাঁর তুবীন্ব (:803001067)- 
€21) প্রভাবে ব্রিগুণাতাক প্রকৃতিতে সত্ব, রজং ও 

তমঃ গুণের পাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। এখানেই 
সুরু হয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা মহাজাগতিক অভিব্যক্তি। 

এর ফলে তিনগুণের নিধিশেষ সংমিশ্রণ ভেঙ্গে হয় 
সবিশেষ (06010497609) ; অর্থাৎ কোন এক 

বা! ছুই বিশেষ গুণ বাঁ অধিক বা কম হয়, যদিও 

সমষ্টিগতভাবে পরিমাণের কোঁন ব্যতিক্রম ঘটে না 

(9৬ 0£ 002561%8001-অনশ্বরত] বিঘধি)। 

তিনগুশের মধ্যে পরস্প্র রাপাস্তর ঘটতে পারে, 
কিন্ত গুণের বিনাশ ঘটে না। এটাই সাংখ্য-পাতঞজল 

দর্শনের সিদ্ধান্ত। এই কৃষ্রি-প্রক্রিননা বা অভিব্যক্তির 
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প্রধান লক্গণ হচ্ছে এক্যের মধ্যে টবচিত্র্যের, সাম্যের 

মধ্যে বৈষম্যের, নিধিশেষের (0130156:210860) 

মধ্যে বিশেষের (৫155:6136969), অমূতসিদ্ধের 

(23০01061501) মধ্যে যুতপিদ্ধের (5011000) 

আবির্ভ।ব। 

প্রকুতির প্রথম পরিণাঁম, বিকার বা বিকাশ ঘটে 

সত্বপগ্তণের প্রাধান্তে ; এর ফলে উদ্ভব হয় মহত্রের। 

একে চেতনা (09030100377858) বা বোঁধশক্তির 

বীজ বা মহাজাগতিক সুঙ্ম সমষ্টিগত চেতনা (0070- 

67681 60153061009 900) বল! যেতে পারে। 

প্রকৃন্তির মধ্যে জগতের প্রথম প্রস্দুণ | বিশ্বগত 

আমি বোধ ((07456158] 9616 00115010030693) 

হচ্ছে মহত্তত্বের পরিচায়ক | 

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাঁম বা বিকার হচ্ছে 

রাঁজসিক অহঙ্কার 

| 
অশ্মিত৷ 

| 
মন, জ্ঞনেক্ত্িয় 1৫), কর্সেন্দ্রিয় (৫) 

বৈজ্ঞ।নিক স্থষ্টিততের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক 

স্থলে পাঁংখ্য-পাঁতঞ্জল তত্বের উৎকর্ষ দেখা যাঁয়। 

সাংখ্ের নামন্বপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্ধব্যাপী, 

অব্যক্ত, ব্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কর্পানা অসাধারণ 

প্রতিভার পরিচায়ক । বৈজ্ঞানিক টিতে 

চেতনার কৌন স্থান নেই। বিজ্ঞানীর! মনে করেনঃ 

মন, বুদ্ধি ও চেতনা জড়ের ধর্মবিশেষ ১ অনুকূল 

অবস্থায় তাদের বিকাশ ঘটে। সাংখ্যের সষ্টি- 

প্রক্রিয়াম এরা হয়েছে প্রর্কৃতির পরিণাঁধ মাত্র। 

জগতে থা কিছু ব্যক্ত, অব্যক্ত-প্রক্কৃতি হচ্ছে তাদের 

সবার মূল বা বীজ। বৈজ্ঞানিক ্থষটিতত্ হাইডো- 

্থষ্টি-রহ্স্ত ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞাল 6৫ 

অহঙ্কার বা অহংবৃত্তি। বিশ্বগত আমিবোঁধ বা মহ- 

তবত্বের পরিণাঁমে এই অহঙ্কার বা ব্যষ্টিগত আমি- 

বোধের উৎপত্তি। অহংস্তত্ব বা অহঙ্কার আবার 

ধিবিধ--রাজসিক অহঙ্কার বা অস্মিতা (800010- 

০৪1 ৪০) এবং তামপিক অহঙ্কার বা তঙ্সাত্রা 

ুঙ্ষাভত)। 

রাজসিক অহঞ্কার বা অশ্মিত্ীর পরিণাঁম ঘটে 

মন, জানেশ্রিঘ় ও কর্মেশ্রিয়ে ; ভাঁমসিক অহঙ্কারের 

বিক।রে উদ্ভব হয় পরম1ণ ব1 গ্ুলভতের--উদ্িদ ও 

জীবদেহাদির | জানেস্রিয় অর্থে এখানে জ্ঞানবৃত্তি বা 

রূপরসগ্ধম্পর্শশববোধ শক্তি এবং কর্মেন্ত্রিম অর্থে 

পঞ্চকর্মেন্্িয়ের কর্মপ্রবুত্তি বুঝতে হুবে। 

নীচের নঝ্সায় মহাজাগতিক অভিব্যক্তির এই 

ক্রমবিকাশের ধারা দেখানো হলো। 

গ1মসিক অহঙ্কার 

পপ তম্মাত্র। ৃ সুঙভূত ) 

পচ দিন 

উদ্ছিধ 'ও চল 

জেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদিম উপাদীন। ভারই 

ঘনসংযোগে গড়ে উঠেছে বিশ্বসগৎ্। মহা শুগ্তে 

এই হাইড্রোছেন গা।সের সৃষ্টি হচ্ছে অহরহ-_এটা 

বিজ্ঞানীদের ধারণা । শক্তিকণা বা ফেোটন থেকে 

তাঁসে হাইড্রোজেন পরমণুর মাঁলধশল|| প্রকৃতির 

কল্পুনা করে সাঁংখা গেছে একেও ছাড়িয়ে । কেবল- 

মাত্র যুক্তিরিচার ও সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর 

নির্ভর করে কল্পনার সাহাঁধ্যে প্রাচীন ভারতীয় 

পর্তিতেরা যে সব গভীর তত্বের উদ্ভাবন করে গেছেন 

তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বৈজ্ঞানিক টি" 

তত্তবে তড়িৎ-চৌগক ক্ষেত্রের কল্পনাকে এর ' সঙ্গে 
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তুলন। করা চলে। কিন্তু তাঁতে চেতনা, প্রাণ ও 

মনের কোন সম্পর্ক নেই। উবে শড়িৎ-চৌন্ক গ্ষেত্র 

নিছক কল্পনা নয্ব, কারণ তন্তু পরীক্ষা ও প্রমাণসিদ্ধ। 

এই কাঁরণে ৩ড়িৎ-চৌন্বক ক্ষেত্রের শত বিজ্ঞানের 

একটি মূলাবান তত ও প্রধান ভিত্তি। 

সুহৎ বিঞ্ণপুবাণে কষ্টির ইতিহ।সে মানুষের 

আবিাবের কালের নির্ণয়ও এরূপ অসাধারণ কল্পনা 

ও ধীশক্তির পরিচায়ক । 

স্থাবরং বিংশতেরক্ষং জলজং নবলক্ষকমূ। 

কুর্ণশ্চি নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥ 

ত্রিংশ লক্ষং পশৃশাঞ্চ চতুর্লগ্ষং চ বানরাঃ। 

ততো মগম্যতাং প্রাপ্য ভতঃ কর্শাণ সাঁধয়েছ ॥ 

বৃহৎ বিষুপুরাণ। 

অর্থাৎ ৮২ (২০+৯+৯+১০+৩০4-৪) লক্ষ 

যেনি ভ্রমণের পর জীব মন্ম্ুজগ্ লাভ করে। 

আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, এককোৌ1সবি শিষ্ট 

আমিবা থেকে আরস্ত করে মাগ্মের অভিব্যক্তির 

হ|জাঁর রকমের জীবের মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৭৫ 

আঁবিভাবের সন্ধান পাওয়। গেছে। এর সঙ্গে 

বৃহৎ বিষুপুর[ণোক্ত স্থাবর বা উদ্ডিদের সংখা 

(২৭ গ্রক্ষ) যোগ করলে হয় ৭৩ লক্ষ 1৫ হাজার । 

৮২ লক্ষের চেয়ে কিছু তফাৎ হলেও এই জাতীর 

হিসাবে এপ মিল বিশ্মকর বলতে হয়্। বিষু- 

[ ১*শ বর্ষ, ১ম সংখয। 

পুর/ণে সম্ভবতঃ কীট, সরীহ্ছপ ও পতঙ্গাদি কুর্ম ও 

পক্ষীর পর্য|য়ে অস্তভূক্তি করা হয়েছে। 

সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে সৃষ্টিতত্ সম্বন্ধে আলোঁচনা 

করা হয়েছে মানুষের আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তি বা 

মুক্তির উপায় নির্ধারণে । তাদের মতে, এই মুক্তি 

মিলবে আত্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির 

ফপে। আমি কেঃ আমার বাষ্টি ও সর্গত স্বরূপ 

কি-__এর উপলদ্ধিকে এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেককেই 

বলা হয়েছে আত্মজ্ঞান। এই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত 

আব্মজ্ঞানই হচ্ছে সত্যের পুর্ণ স্বরূপ । ভাগ্গতীয় 

দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষট এক-- 

সত্যের সন্ধান। স্ষ্টিতত্বের রহস্য উদঘ।টনে বিজ্ঞান 

এই পর্যস্ত যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে, ভাতে মিলেছে 

জড় এবং শক্তির স্বরূপ ও তাঁদের পরস্পর সম্বন্ধের 

প্রামাণিক জ্ঞান। সতোর এই আংশিক ্বরূপের 

জ্ঞান অবলম্থনে আধুনিক সভ্য মামুধ সৃষ্টি করছে 

আযাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং ব্যষ্টিগত ও 

সমষ্টিগতভাবে সে চলেছে আত্মহত্যার পথে। 

এখানেই হলো প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে 

আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ | 

স্থান ও সময় সঙ্কোচের প্রয়োজনে প্রবন্ধের 

কলেবর প্রসারের আর প্রয়াস না করে এখানেই ইতি 

করি। পাঁঠকবর্গও অব্যাহতি পেয়ে শাস্ত হোন । 



সত্যেন্্রনাথ ও গণিত 
ভ্রীমহাদেব দত্ত 

তত্বীয় পদার্থবিষ্ঠায় অবদানের জন্য অধ্যাপক 

সত্যেন্ত্রনাথ বস্তু বিশ্ববিখ্যাত। প্রত্যেক তত্বীঘ 

পদার্থবিছব!র গবেষকেরই গণিতের সহিত সুষ্ঠু পরিচয় 
আবশ্যক | অধ্যাপক বসকে বাহার ভাণভ।বে 

জানেন, তাহারা গণিতের সহিত তাহার পরিচম্ন ষে 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহ! অবগত আছেন। গণি, 

পদাথবিষ্যা, রসায়ন, উদ্ছিদবিষ্কা প্রভৃতি বিজ্ঞানের 

প্রত্যেক শাখাই তাহার আগ্রহ প্রবল ও পরিচয় 

শিবিড়। কিন্তু যনে হয়, গণিতে তাহার আগ্রহ 

সর্বাধিক, পরিচয় নিবিড়তম। 

পাঠ্যাবস্থার সুরু হইতেই গণিত সত্যোন্ত্রনাথের 

প্রিয় বিষয় ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

বি, এস-পি পরীক্ষায় ১৯১৩ সালে গণিতে সসম্মনে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও এম. এস-সি পরীক্ষা ১৯১৫ 

সালে মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। 

কলেজে তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ম্ঘন[দ 
সাহা, নিখিল সেন প্রভৃতি | তাহাদের মধো বিশেষ 

প্রত্তিভাবান মেঘনাদের সহিত প্রতিযোগিতাপুর্ণ 
সাহচর্য তাহার বিজ্ঞান সাধনা সহামক হর ও 

তাহার নিজের প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে তাাঁকে 

সচেতন করে। তাহার অধ্যাঁপকদের মধ্যে ছিলেন 

হ্যামদ|স মুখোপাধ্যায়। ডি. এন. মল্লিক কালিস্ 

প্রভৃতি | গণিতের ঘে কোন সমস্া একেবারে মূলসুত্র 

হইতে সুর করিয়া সমাধান করিবার অভ্যাস ও 

গণিতের ভাষা প্রকাশিত যে কোন সমস্যা শিজ 

চেষ্টায় সমাধান কর! সম্ভব, এই বিশ্বাস সত্যেন্্- 

নাথের বিআ্ঞান-সাঁধনার বৈশিষ্ট্য | এই বৈশিষ্ট্য 

স্ষুরণে অধ্যাপক মঙ্লিক ও অধ্যাপক কাঁলিসের 
শিক্ষা বিশ্যে সাহাষ্য করে। 

এম, এস-পসি পরীক্ষার পর কলিকাতা বিশ্ব" 

বিদ্াালয়ে তিন মিশ্রগপিত ও পদার্থবিস্ব! পড়াইতে 

থাকেন । মিশ্রগণিতে তাহ।র ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন 

(জাতিয় ঘোম (ভাস্কর), বিভূতিভূষণ সেন, 

শুদ্ধোধন ঘেষ প্রঠি। কাশে পড়াইবার সময় 

সতোন্্রন।থ অ।লে|চন| কেবল পাঠাপুক্তকে সীমা- 
বন্ধ রাখিন্ডেন না| বিভিন্ন বিজ্ঞান-পত্রিকা হইতে 

বঙ্গ মৌলিক প্রবন্ধও আলোচনায় স্থান পাইত। 
তাহার এ সময়ের এক ছাত্র, খিনি পরবন্ত্ণ জীবনে 

পত্যোন্ত্রনথের নিকট অধীঠ বিষয়ে গবেষণায় 

বিশেষ কৃতিহ দেখাইয়।ছেন, বলেন--ক্।শে বিজ্ঞান" 

পত্রিকা হইতে মৌলিক প্রবন্ধ আলোচনা কর।য় 
এমন একট! আ.ত্মবিশ্বাপ জন্ম।য় যে, পরবর্তী জীবনে 

কাহারও স|হাঁযা ব্ভীভ নিজে গবেষণা চালাইতে 
সঙ্গম হই। সেই সমর হইতেই সত্যে্জন।থ 
ছাত্রদের গবেবণ।য় সাহায্য করিতে বিশেষ সচেষ্ট 
ছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত জ্যোত্তির্সয় ঘোষ 

মহাখধ 'স্থিতিস্থাপক ৩। বিষয়ে একটি মৌলিক 

প্রবন্ধ রচনা! করেন, ধা পরে ক্থধীসমাজে বিশেষ 

আত হয়। ভিনি নিজেও জ্যামিতি সঙ্ঙ্ছে 

একটি মৌলিক প্রবন্ধ কলিকাতা গণিত সমিষ্চিতে 

প্রেরণ করেন। 

১৯২১ সালে তিনি ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদাথ- 

বিদ্যা বিভাগে যোগদান কবেন | এই সময় হইতে 

সত্যেশ্রনাথ পদার্থবিভ্ঞার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক 

ও গবেষকরূপে প্রধানতঃ সাধারণের নিকট 

পরিচিত হন 1 কিন্তু জীবনে কখনও অধ্যাপক বন্থুর 

গণিত-চর্চা় বিরতি ঘটে নাই। হুইটেকাঁর ও 

ওয়াটসনের “মডার্ণ আযাঁন।লিসিন্ হবসনের “রদ্বেল 

ভেরিয়েরল', কৌরান্ট ও হরবিজের “কমপ্লেক্স 

ভেরিয়েবল' ফরসাইখের কমপ্লেক্স ভেরিষেবণ' 

প্রভৃতির স্তায় বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন শাখার 
বিরাট বিরটি প্রাাণা পুস্তকের মে সকল কপি. 



৪৮ ভাল ও বিজ্ঞান 

তাহার নিজের, তাহা খুলিলে মনে হয় প্রতিটি 
পাতা সধত্কে পড়। হইদ্রাছে, প্রতিটি আক কষা 

হইয়াছে । এইরূপ নিষ্ঠার সহিত গণিভ-চ61 গশিতের 

অধ্যাপকদের মধোও বিরল। তাঁহার পরিণত 

জীবনেও গভীর মনোযোগের সহিভ দিনের 

পর দিন আক কাসতে দেখ! যায় তাহা পদ|্থ- 

বিগ্চ।পই হউক অথবা জ্যামিঠি বা সংখ্যা ততেরই 

হউক। কলিকাতও। বিশ্ববিগ্াশবের বিজ্ঞান কলেছে 

যাহারা উহার দনিষ্ঠ, ইহারা জানেন অধ্যাপক বসু 

কোন গণিতের সমন্তায় মগ্ন হইলে তাহার সহিত অন্ত 

কোনও প্রসঙ্গ আলেো।চন। করা কিরূপ কঠিন। 

সর।সরি গণিতের উপর প্রকাশিত অধ্যাপক বসুর 

প্রবন্ধ মাত্র কমেকটি। ইহ।প একট। কারণ, সাধারণ 

ধরণের প্রবন্ধ (যাহা সাধ!রণ গবেষকের] সাগ্রহে 

প্রকাশ করেন ) প্রকাশের অনিচ্ছা । তবে অধ্যাঁপুক 

বস্থর প্রকাশিত প্রায় প্রতোক প্রবন্ধেই গণিতের 

বিশেষ মুব্সিয়ানাঁর পরিচয় পাওয়। যায়| 

গণিতের বিভিন্ন শাখার প্রামাণ্য পুস্তকেই 
অধ্যাপক বস্তুর ওৎ্স্কা সীমাবদ্ধ নহে, গণিতের বন্ধ 

শাখার মৌলিক প্রবন্ধ ও নূতন নূতন ভখা ও ৩ত্তের 
যথাসস্তব তিনি সংগ্রহ করেন, | এই বিষন্বে লেখকের 

অভিজ্ঞতা হইতে কষেকটি ঘটনা! বিবৃত হইপ। 

গেখক যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালস্বের বিশুদ্ধ গণিত 

বিভাগে পড়াইতেন, তখন অধ্যাপক বস্তু মাঝে 

মাঝে লেখকের সহিত অধ্যাপনার বিনযনবস্ত সম্বন্ধে 

সাধারণভাবে আলাপ-অ।লোচন! কৰরিতেন। 

একবার এইরূপ কথাঁবাতার সময় লেখক জান!ন, 

'অটোমরফিক ও মড়ুশয় ফাংকৃসন্স' সঙ্বন্ধে এখন 
ভাল কাজ হইতেছে, সেই কারণে উহ! ভালভাবে 

পড়ি! হ।ত্রদের সহিত আলোচনা! করিতে চান। 

ইহা শুনিয়া অধ্যাপক বস্থও নিজে একদিন 
আলোচনার ইচ্ছা প্রকাঁশ করিয়া বলেন, “এ বিষয়ে 

কি হচ্ছেঃ কে কি করছে শোন! যাবে ।" কিছুদিন 

পরে এইরূপ আলোচন। হইতে দেখা গেল--এই 

বিষয়ে অধ্যাপক বসু এমন কিছু তথ্য দিলেন, যাহা 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

এই বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রধান প্রামাণ্য পুস্তকেও 

সব নাই। অনুরূপভাবে 'সংখ্যাতত্বের (70607 
06 টব 0700615) 7717050217061/71 বি 0101061 

সঙ্থন্ধে প্রসিদ্ধ জার্মান গণিতবিদ সীগলেত তত্ব 

পন্বদ্ধে আলোচন। হয়। বিস্ময়ের সহিত দেখ! 

গেল, এই নৃতন তত্ব মূল বক্তব্য ও অধ্যাপক বন্থ 

সংগ্রহ করিয়া রাবিয়|ছেন। যে ছুইটি বিষয়ের 
উল্লেখ কর! গেণ, বহু বিশিষ্ট গশিতবিদেরও (এই 

বিষ্য়ে বিশেষ আগ্রহতীল না ইইলে ) এই বিনে 

কিছু জানিবার কথ। নয় । 

শবে গণিতের কেনি বিসধ ব| গাণিতিক কোঁশ 

নৃতন ওত শিক্ষা করিবার ত্বধ্যাপক বন্থুর এক 

বিশেষ রীতি আছে। ইহ। উগ্নেখ করিয়া এই 

প্রবন্ধ শেষ করিব। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এন্রিকো 

ফেমির “নোটস্ অব কোয়ান্টাম থিকানিক্স নামক 

বইয়ের মুখবন্ধে আছে--ফেমি তাহার জীবনের 
শেষ দশ বা পনের বৎসর পদার্থবিষ্ঠা সম্প্ধে 

কোন বই পড়েন নাই। প্রধানতঃ গব্ষেণার 

ফল।ফল শুনিয়। ও তাঁহা নিজের মত করি প্রমাণ 

করিয়া তিনি বিজ্ঞানের প্রগতির সহিত তাঁল রাখিয়া 

চলিতেন। লেখক ছাত্রাবস্থায় তাহার কে|ণ শিক্ষকের 

নিট প্রপিদ্ধ গণিভবিদ্ হিপবাট আম্থদ্ষে এক্প 

গল্পই শুনিযাছিলেন। অধ্যাপক বসুর সংগ্পর্শে 

আঁপ| অবধি (প্রায় গত বিশ ধৎ্সর ) এইভাবে 
নুতন বিষয় শিক্ষারীতি অধ্যাপক বস্থর মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন । গাণিতিক তত্ব (বিশুদ্ধ গণিতে 

ব| তত্ত্ীয় পদার্থবিদ্যা যাহারই হউক না কেন) 

শিখিতে হইলে অধ্যাপক বস্থু তাঁহার ঘনিষ্ঠদের 
নিকট, আর গেহাৎ কাহকেও কাছে পাওয়া না 

গেলে, বই বা পত্রিকা হইতে--কি ধরিয়। সুর করা 

হইয়াছে ও কি পাওয়! গিমাছে_ _জানিয়া লন, পরে 

নিজেই নিজন্ব ধরণে প্রায় সমপ্ত মুল নিয়ম হইতে 
কহিয়! লন। ইহা ঠাহার নুতন নৃতন তত শিক্ষার 
পদ্ধতি এবং এই কারণেই তাহার এ সকল তত্ব 

সম্বন্ধে পরিচিতি সুগভীর । 



সত্যেন ও আমরা 
শ্রীঙ্জানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ 

এন্টু।ন্স পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষার পর আমি 

কলিক1তার প্রেপিডেক্সী কলেজে মাধামিক বিজ্ঞান 

শাখায় ভি হই। তখন সতেম্ত্রনাথ বোস, 

জ্ঞানচন্ত্র ঘোঁম, নিখিল সেন প্রভৃতি সহপাঠীদের 

সঙ্গে পরিচম্ব হয়। পরে প্রাণকৃষ্ণ পারিজা' মেঘনাদ 

সাহা, এদের সহিত আলাপ হয়। বাংলার ভূতপুর্ব 

নুখামন্ত্ী ডাঃ প্রফুল্নচন্ত্র পো ১৯০৯ সালেই এন্ট্ান্স 

পরীক্ষায় পাঁশ করেন এবং ঢাঁক। কলেজে মাধ্যমিক 

বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভি হন। সে সমন্ন মেঘনাদ 

সাহ। তার সহপাঠী ছিলেন। পরে মেঘনাদ 

তৃতীয় বর্ধে আমাদের কলেজে যোগদান করেন। 

আমাদের অগ্যান্ত সহপাঠীদের মধ্যে ধীর! পরবর্তী 

জীবনে সুপ্রতিঠিত হয়েছিলেন” তাদের মধ্যে 

নেতাঁজীর ত্রাঁ সুধীর ও সুনীল বস্তু, পুলিনবিহারী 

সরকারি, অমরেশ চক্রবর্তী, স্বামী নির্বেদানন্ব 

(সুরেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), নলিনীকুমার সেন, 

টালেন ঘোষ, মাণিকলাল দে, প্রণবকুর[র দে ও 

কমলচন্ত্র চগ্্র অন্য তম। 

হেয়ার স্কুল ও হিন্দ্ব স্কুলের ছাত্রের। মফন্বল থেকে 

আগত আমাদের সঙ্গে অনেকটা বনিষ্বাপী ব্যবহার 

করতো। সত্যেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিল, মাঁণিক ও 

কমল ছিলি হেয়।র কুলের । হেয়ার স্কুলের ছাত্রের 

একটু মুখ্কোড় ছিল এবং সবাই মুরুত্বীয়ানা চলে 

চলতে! । হিন্দু স্কুলের ছেলেরা এতটা সজাগ ছিল 

না| আ'র মফম্বলের ছেলের! এই বিষয়ে চুপচাঁপই 

থাকতো! | 
মাঁধ্যদিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় লত্যেন প্রথম, 

মেথনাঁধ দ্িতীয়, মাথিক দে তৃতীয়, জান ঘোষ 

চতুর্থ ও প্রাণকৃষ্ণ পারিজ! পঞ্চম হয়। প্রসঙ্গতঃ 

৭ 

উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু স্কুলের ছাত্র চত্তীচরণ 

চট্রেপাধ্যায় এ বছর মাঁধামিক কলা বিভাগে প্রথম 

হয়| তাঁর অকাল মৃত্াতে আমর! বিশেষ আঘ।ও 

বোধ করি। 

আমাদের রসায়নের অধা।পকদের মধ্যে আচাধ 

্রচ্ুল্চন্ত্র প্রথম দিকের র্লাসগুলি নেন। আমরা 

আচার্য জগদীশচঙ্ত্রের কাছেও পড়েছি; সারদ। 

প্রসন্ন দাসের কাছেও আমর! অঙ্ক করেছি। প্রথম 

ছুদ্িন আম[দের অঙ্ক করিয্েছিলেন শ্রীন্ঠ।মাদ।স 

মুখোপাধ্যায়। আমাদের মধ্যে যৌবন উন্মেষ সুলভ 

চপলতা যে ছিল না) তা বলতে পারি না। মনে পড়ে 

যখন ড|£ শ্তামাদ|স মুখোপাধায়, একটা ছোট ঘরে, 

মারা আগে ভরি হয়েছে তাদের শিদ্নে বিয়োগাক্ক 

একের বমূল ( ২-1) ও কাল্পনিক সখ্য] বোঝাতে 

আরম্ভ করবেন, তখন ক্লাসের অনেকেই জুতো দিকে 

খস্থস্ করতে! | সে ধিন সত্যেন ছিল কিন! আমার 

মনে পড়ে না, কারণ সার সঙ্গে তখনও আলাপ হস 

নি। কিন্ত অধ্যাপক মশ।ই কিছুই গ্রাছ করলেন 

নাঅবিচলিতভাখে কাঁলো বোর্ডে অঙ্ক কসে যেতে 

লাগলেন । পরের দিন ক্লাসে সাবার আগে আমগা 

জানতে পারলাম তিনি একজন খ্যাতনামা 

গণিতজ্ঞ | সে দিন থেকে ভ্তোরি খস্ধসানি সব 

নীরব হয়ে গেল। 

আমাদের ইংরেজী ক্লাসেও অনেকগুলি সদৃশ 

ও বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছিল। হেয়ার স্কুলের ছু- 

চারজন ছাত্র (নাম না করাই ভাল, কারণ ভারা 

অনেকেই আজ সমাজে লুপরিজ্ঞ(ত ব্যক্তি ) এই 

ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতো। অল্লাবযগ্ক 

অধ্যাপক মহাশয়ের বন্থুভাম অনেকেরই মন ইংরেজী 

ক্লাশে বিশেষ আক. হতে! না। ফলে বোর্ডে কিছু 



৫ শান ও বিদ্বান 

লিখতে গেলেই দেখ। যেত--বাড়ন, চকৃ-এমন কি, 
কলম পর্যস্ত অপসারিত হয়ে গেছে এবং বাইরে 

থেকে ঘন ঘন চুটুকী কাগজ (9112) পাঠাচ্ছে যেন 
কোঁন ছাত্রের পরিচিত কেউ দেখা করতে এসেছে। 

উপযুপরি এমন চুটকী কাগজ আসতে থাকতে! । 

একজন অশ্লবশনন্ক অধ্যাপক তো শিক্ষকতাই ছেড়ে 

দিলেন। তবে ভখনকাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই 
যে, কখনও কোন ছাত্র অধাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

অপম।নসুচক ব্যবহার করে নি। 

তখন আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন এইচ. আর, 

জেমস্ মহাশয় । একবার ছুটিতে তিনি বিলাতে 

গেলে এইচ, এম. পারসিভাল ভার স্থলে অস্থায়ী 
অধ্যাপকের কাজ করেন। কোন ছেলে ভর্তি 

হতে চাইলে তিনি কখনও বাধা দিতেন না। 

নিদিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র কোন কোন ক্লাসে হয়ে 

গেল। শিক্ষকের সংখ্যা সে তুলনায় হলো কম। 

ফলে আমাদের অঙ্কের কাসে শিক্ষকের সংখ্যা 

কম থাঁকায় বিজ্ঞান ও কল| একপঙ্গে বসতো । ঘটক 

মহ।শয় বেশীক্গণ ধরে আমাদের ক্লাস নিতেন। 

তিনি চকু নিয়ে বোর্ডের উপর কিছু লিখতে গেলে 

দেখা যেত, ঝাঁড়ন ফারঁনের উপর পড়েছে--চকের 

গুড়া চারদিক থেকে বযিত হচ্ছে। কিন্তু ঘটক 
মহাশয় ক্রমে ভ্রমে সকলের নাম জেনে নিলেন । 

তার অমায়িক শিষ্টতা, অদমা ধৈর্য শেষকালে জয় 

লাভ করলো | 

আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট হগ্ঘতা, বেশ 

অমায়িক মেশাঁমেশি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের 

এই ছাত্র-থোকার মধ্যে সত্যেন, মেঘনাদ, জ্ঞানচন্ত্, 

আমি ও পারিজা! পরবর্তা কাঁলে সায়েল কংগ্রেসের 

সাধারণ সভাপতি হই | ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী 

প্রীনেহের সঙ্গে আমাঁদের এই পাঁচজনের সম্মিলিত 

ফটো! নেওয়া হয়। মেঘনাদ সেটি শ্রীনেহেরকে 

দেখাতে তিনি বলেন-_-[৮ 35. 0171006, 

আমার মনে হয়, স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে 

আমনা ও সমসাময়িক ছাত্রের এক উচ্চ আদর্শে 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

অনুপ্রাণিত হই ও পারিপাস্থিক আবহাওয়া সকলের 

মধ্যে আশা-উগ্ভম-সাহস ও কর্মপ্রবণতা এনে দেয়। 

এসব বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করা! উপযুক্ত 

হবে না। এখন বদ্ধুবর সত্যেনের সঞ্চতিতম 

জন্মদিন উপলক্ষে ভার সম্বদ্ধেই সংক্ষেপে কিছু 

বলছি। 

সত্যেন অমায়িক ছিলেন, কথা খুব বেশী বলতেন 

না, কিন্ত আমুদেও ছিলেন । সত্যেন আর মেঘনাদ, 

এদের দুজনের মধ্যে খুব সৃষ্থাব ছিল; প্রন্কৃতিতে 

কিন্ত তফাৎ ছিল। মেঘনাঁদের মধ্যে ছিল একটু 

জবরদস্তি ভাব- রাজনীতি ও জনসেবার কাজে 

তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সত্যোনের 

ঝেশক ছিল কষ্টিগত বিশয়ের উপর! তিনি 

ফরাসীভাষা! বিশেষভাবে আদ্বত্ত করেছিলেন। 

ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সত্যেনের গভীর 

জ্ঞান ছিল। অবশ্য মেঘনাঁদও জাঁমীন ভাঁষীয় 

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জ্ঞানচন্ত্র ইংরেজী 

ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। সত্যেনের কয়েকটি কেন্দ্র 

ছিল, যেখানে কৃষ্টিগত আলোচনা করা হতো। 

আমর! কখনও কখনও তাঁকে আড্ঞধারী ব্লভাম। 

কিন্তু সেট। বিদ্রপ করে বা তাঁর কাঁজকে লঘু কর্পবার 

উদ্দেশ্টে নয়। সত্যেনের কৃষ্টিগত কাজের ঝোঁক 

আমর! অনেকেই ভালভ।বে গ্রহণ করতাম । 

৬নুধীন দত্তের সঙ্গে সত্যেনের বিশেষ বন্ধুত্ব 

ছিল। হীরেন দত্তের বাটীতে আঁমি কয়েকবার 

সত্যেন ও স্ুুধীন দত্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। 

সত্যেন প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) বিশেষ প্রিদ্ 

ছিলেন। বীরবলের বাঁটীতে একটি বৈঠক ছিল-- 

সবুজ পত্র, সত্যেন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত 

ছিল। 

গতোন, মেঘনাদ, নিখিল--এ'রা বি. এস-সি 

পাশ করে মিশ্রগণিতে (১1860. 15 0761090108) 

এম..এস-সি পাঁশ করেন | এম. এস্সিতে সত্যেন 

প্রথম ও মেঘনাদ দ্বিতীয় হন। 

আমাদের বৈজ্ঞানিক জীব্ন বিকাঁশে সার 



জাহুত্বারী, ১৯৬৪) 

আশুতোষ মুখার্জীর ভূমিকা বিশেমভাঁবে স্মরণীয় । 
তিনিই আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিপব্বেছিলেন। 
তিশি কলিকাতা বিশ্ববিগ্াালয়কে জগৎসভায় দাড়াতে 

পারে, এক'প একটি মুখ্য শিক্ষা গবেরণা-কেন্ত্র করে 
গঠন করেছিলেন। তিনি বামন, রাধরুঞ্কন, 
তাণারকার প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাংলার 
বাইরে থেকেও বিশ্ববিগ্থ।লয়ে আকর্ষণ করেন। সার 

আশুতোষ তরুণ মেধাবী ছাত্র বিশেষতঃ যার! 

গবেষক হিসাবে কী হবেন-এবপ নিদর্শন 

দিয়েছেন, তাঁদের বিশ্ববিগ্ভালয়ে আকৃষ্ট করবা 

জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। দুঃখে বিষ একপ 

প্রয়াস ও আদর্শ খাংলা কেন বাংলার বাইরেও এক 

মদনমোহন মাঁলব্য ছাড়া আর কারও মধ্যে লক্ষিত 

হয় নি। 

সার আশুতোষ জবরদস্ত লোক ছিলেন। সত্যেন 

অনেক বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করতেন । কেউ 
ফেউ এতে বলেছিণেন--এটা ভাল কাঁজ হচ্ছে না। 

কর্তা বিত্ত হবেন। কিন্তু ত| হয় নি। তিনি 

আমাদের সকলকে বিশেষ সহ করতেন। তাঁকে 

সত্যেন সঙ্গদ্ধে উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করতে শুনেছি। 

তারই আহ্বানে মেঘনাঁদ ও সত্যেন এম, এস-সি 
পশ করে লেকৃচারারের পদে যোগ দেন। তখন 

তারা আইনস্টাইন ও মিনকোস্থি রচি৬ আপেক্ষিকত 

তত (7006 17010001016 06 75180515%) 

সম্পকিত মূল বইটি ইংরেজীতে অন্গবাদ করেন। তখন 

সত্যেন ও আমর ৫১ 

জানচন্ত্র, সতোন, যেঘনাঁদ, নিখিল ও আমি-- 

সবারই বিজ্ঞান-গবেষণার উন্মেষ ইক্ছিল। জ্ঞানচন্র 

এই খোঁকার মধ্যে প্রথম নাম করেন। পরে 

মেঘনাদ বিজ্ঞন-জগতে স্বীয় স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। 

সত্যেন গবেষণার বিষয় বিশেষ মুদ্রিত করেন শি। 

তার ছুটি গবেষণা-পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথমটি 

তিনি বিশ্ববব্ধেণ্য বিজ্ঞানী আলব]ট আইনস্টাইন্র 
কাছে পাঠান। তিশি (আইনস্টাইন ) গবেষণ।র 

বিষয়বস্তু অপেক্ষা যে সব মুল চিন্তুয ও অভিনব 

ধারণা এই গবেষণা-পত্রে নিবদ্ধ ছিল, তা এবং 

সত্যেনেধ অস্কারের ভিত্বি যে একটা বুগপ্রবর্তক 
গবেষণ।, এটা সম্যক উপলক্গি করেন। এটাই 
হলে! বোস-আইনস্টাইন সংখাগনের ভিত্তি ও 

হুত্রপাত। আমার অপেক্ষ। অধিক অভিজ্ঞতা- 

সম্পন্ন ব্যক্তি এই সম্পর্কে অনেক কিছু লিখবেন | 

কাজেই আমার বিশেষ কিছু লেখবার নেই । 

সত্যেনের সম্দ্দে আমার ব্/ক্তিগত ধারণ। এই 
থে, বরাবর আমি একটি অম|গনরিক খনিষ্ঠ বন্ধুর 
সংস্পর্শে এসে সমৃদ্ধ হশরেছি। আমার৪ ৭০ বছর 

পুর্ণ হয়েছে। কিন্ত আমার জীবন পূর্ণতা ল!ভ 
করেছে সত্যেন! মেঘনাদ? জোনচঙ্রাঃ এশান্তচগ্, 

নিখিলরঞন-_ এদের পারদ্পরিক ও পারিবারিক 

সৌহাদ্যের স্পর্শে এসে । প্রার্থনা করি) ভগবান 
সত্যেনকে আরও বহু বছর সক্রিন, সুস্থ ও কর্মঠ 

জীবন দান করুন। 



গণিত ও বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ 
নন্দলাল ঘোষ 

এদেয় জ।তীষ অধ্যাপক সন্যেম্্রনাঁথের ৭* বর্ধ 

পুতি উপলক্ষ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় একটি 
লেপ। দেবাপ অনুরোধ পেয়ে নিজেকে গৌরবাগি শু 

মনে করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সঙ্গতির 

কখা ভেবে প্রথমে মনে করেছিল।ম। এই দায়িস 
আমার নেওয়। উচিত হবে না। শারীরিক ও 

মনগিক নানা কারণেও এই কর্ডব্যে যে অনেক 
ক্রটি-বিচযুতি হবে, তাতে নিঃসন্দেহ ছিলাম । 
সম্পাদক মহাশয়ের দ্বিতীয় পর পেয়ে সকল দ্বিধা 

সত্বেও এই বচনটি প্রস্তভ করেছি। সাধারণতঃ 

জগদ্বিখ্যাত কোনও বিজ্ঞানীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 

বৈজ্ঞানিক রচনা সখ্লিত পত্রিকাই প্রকাশ করা 

পতি | জ্ঞান ও বিজ্ঞান” সেই স্তরের পত্রিকা নয়, 

স।ধারণ পাঠকের উপযোগী পপুলার" পত্রিকা ; 
তাই সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা ছাঁড়। 

কোনও গভীর তত্র পরিবেশন এই প্রবন্ধের 

উদ্দেন্ট নয় । 

এদেশে সত্যেন্্নাথের জীবন সাধনা--গণিত 

ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের ধারণ! 

এতই সামান্য ও হাস্তকর যে, পে বিসয়ে কিছু 

আলোচন। হয়তো একান্ত শিশ্ষ'ল হবে না। 

ইতিহপি সাঙ্গী, ভারতবর্ষ এক সময়ে বাশ্তব 
জ্বান ও বিজ্ঞানে পুথিবীর শীর্ষে ছিল। বর্তমনি 

যুগের মত ম্পঈট ধারণার অধিকারী না হলেও 

পুথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র ও তাপ্কামণ্ডলী সন্ছলিত বিরাট 
সৃষ্টি সম্থগ্ধে ঘে কৌহৃহল ও জ্ঞানস্পৃহার স্বাক্ষর 
তার! রেখে গেছেন, দ্রব্যগুণ ও রসায়নের যে 

উন্নতি সাধন তদের পক্ষে. সম্ভব হয়েছিল, মানসিক 

ও শারীরিক প্রক্রিয়ার অন্ধাবন করে যে বাস্তব 

তথোর অহ্ণীলন ও নিয়মকানুন তাঁরা আগত 

করেছিলেন, সমাঁজ জীবনের যে অদ্ভুত বিশ্লেষণ ও 

সমন্বয় পন্থ। তারা আবিষ্ষার করতে সক্ষম হয়েছিঙেন। 
তাতে এই কথ।ই মনে হম যে, এ দেশ শুধু আত্মার 

মুক্তির চিন্তায়ই চিরকাল ব্যস্ত ছিল এরকম ধারণা 
ও মন্তব্য শুধু সত্যের অপলাপ শরনঃ মুটুতারও 

পরিচায়ক । সেই যুগে ভারতের চিন্তানায়কগণ সকল 

কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভয়ের উধ্বে” উঠে মনের যেমুক্তি 
ও চিন্ত/র যে শুদ্ধি আল্ত করেছিলেন, তা ভাবলে 

আজকের দিনেও বিশ্ময় ও শ্রদ্ধা আগ্ুত হতে 

হয়। তারপর এসেছে এক অন্বকারের যুগ। 

আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, প্রসায়ন, 

অস্ত্রবিষ্। ও শস্ত্রবিগ্ভা ইত্য।পি সব আমরা তুলেছি_- 

সভ্যতার মানদণ্ডে তলিয়ে গেছি প্রা সবার নীচে | 

এসেছে শক, এসেছে হণ, এসেছে বিজ|তীয় বর্বর । 

আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভয় ও বিভীপ্বিকায় আচ্ছন্ন 

ভাঁরতবাসী ঈশ্বরের উপর সমস্ত দায়িত্ব অপণি করে 

নিজের নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেও বিবর হৃষ্টি করে 

শশকের নিশ্চিন্ততায় কালক্ষেপ করেছে। তুলেছে 

স্বাজাত্যবোধ, ভুলেছে আক্মসন্মান, ছুলেছে শ্বশির্ভ- 

রতা। আর জ্ঞতসাঁরেই হোক কি অজ্ঞ/তসাঁরেই 

হোক নিজের দায়িত্ব, সমাজের দায়ি, তাগোর' 

উপর ছেড়ে দিয়ে পরম আত্মপ্রসাঁদ লাভ করেছে 

“অত্র।স্ত' বেদ ও মন্ত্র অন্গশাসনের পাগ্িভাঁষিক 

কচকচিতে। 'ভাঁগ্যং বখন 'ফলতি সর্বত্রং, ক্ষুদ্র 

জীবের করবার কিই বা আছে? 

বহুশত বর্ষ কেটেছে এই ভাবে, প্রথম উমার 

আ।ভাস এল উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম পাদে। জ্ঞান- 
পন্থী রামমোহন আয়ত্ত করলেন দেশ-বিদেশের বিবিধ 
শান্ব_ জ্ঞানের আলোয় স্প্ট হলো “অমৃত সম্তান' 
ভারতবাসীর শত শতাববীর লঞ্ষিনার প্রকৃত কারণ । 



আনুয়ারী, ১৯৬৪ | 

দ্বিধাবিমুক্ত চিত্তে ঘোঁষণ। করলেন, আমাদের মুক্তির 
পথ “তিলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল, এই প্রশ্নের 
বিচারে নয়--মুক্তির পথ বাস্তবমুখীতা ও বৈজ্ঞানিক 

চিন্তাধারায়; অর্থাৎ তার ইঙ্গিত হলো-যে “যুক্তির 
বিচাপ' নিয়ে আম।দের গর্ধের অন্ত নেউ__সে যুক্তি 

মুক্ত ও শ্বাধীন নয়__-শান্ত্, লৌকাচার ও কুসংস্কারে 
তার মূল রয়েছে প্রোখিত।, ইউরোপের বাস্তব 
দৃষ্টির পথেই আছে সে 'যুক্তির' শৃঙ্খল মোচন। 

আরও অনেককালন কেটে গেল। মোহাচ্ছন্ন 

সমাজের মোহ্ভঙ্গের অন্নান্ত সাধনায় জীবনপাত 
করলেন পণ্ডিত জশ্বরচন্ত্র। এলেন বিবেকানন্দ 

পরাধীনতার শুঙ্থল েচনের কৃর্ধনিনাঁদ করে। 
ভাঁরঙবধের এধারে-ওধারে জন্ম নিলেন আরও 

কয়েকজন চিন্ত!শীল স্বদেশপ্রেমিক মনীলী | জাতীয় 
মনের বিমুক্তি সাধনায় উ(দের দান অসীম! কিন্তু 
সে কথা যাঁক। উনিশ শঙকের শেষের দিকে 

বাংলাদেশে সার আশুভোঁষের জন্ম ও কর্মজীবন 

এক স্মরণীয় ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্বাপষের কর্ণধার হরে তার প্রথম 

চেষ্টা হলো বাস্তব যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে (09৮16০6% 
12850781106 9110 5০161)০৫)-এ দেশকে কি ভাবে 

উদ্দ,দ্ধ করা যাপ্স। তিনি খুললেন “বিজ্ঞ|ন কলেজ” 
আর তাঁরই ইউনিভারিসিটির সের। ছাত্রদের সরকারী 

চাকুরী ও 'গকালতি প্রভৃতি সম্ৃদ্ধিকর উপজীবিকাঁর 
পথ থেকে টেনে এনে বিজ্ঞান ও গণিতের চা 

ও গবেষণাঁয় উত্পাহিত করলেন | তাই বিশ্ববিখ্যাত 

বিজ্ঞানী সতোজ্্রনাথ যে তারই এক মানসপুত্র, এ- 
কথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হবে না। 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চঠার সেই কয় বছর ইতিহাসের 

এক অতুযুজ্ঘল স্বাক্ষর চিরকালের জন্তে মুদ্রিত 

থাকবে । একই সঙ্গে সার সি. ভি. রামন। মেঘনাদ 

সাহা, সত্যেক্্রনাথ বোঁস, জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ, নিখিল- 

রঞ্জন সেন, শিশিরকুমাঁর মিত্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত 

বৈআানিকদের প্রতিভার উদম্মেষ হয়েছিল তাঁরই 
চেষ্টান্্ ও অগ্ুপ্রেরণ।য়। অন্তান্তি কারণেও বাঁংলার 

গণিত ও বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ ধত 

সে যুগ স্বর্ণপ্রসবিনী। ডাঃ মহেঞ্জলাল সরকার ও 
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাযও এই প্রচেষ্টায় উল্লেখ” 
যোগ্য উদ্যম দেখিষ্বেছিলেন। 

গভীর প্রজ্জা, প্রথর বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ চিন্ত।শক্তি- 

সম্পন্ন সাব আঙ্ততোধ এটা বুঝেছিলেন যে, দেশে 

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে গেলে গণিত" 

চচাকে সকলের উপরে আসন দিতে হবে। কারণ 

গণিতের শিশ্ছিদযুক্তি (00706150081) অপৌরুষেঘ | 

আব বিশ্বরহন্যের তথ্যছ্িসন্ধানে গণিতে শ্িচিকা 

শুদুরপ্রসারী। তাছাড়া দৈনন্দিন সমাজ ও বাক্তি" 

জীবনে মাম ও প্রকৃতি সম্পফিত নীলাক্ষেত্রে 
গাণিতিক বিশ্লেদণ-পদ্ধতি অপামান্ত শক্তিশালী । 
তাই দেখি ১৯১১ সালে এম. এ, পরীক্ষার যে নতুন 

প1ঠযস্ছচী প্রণীত হলো, তাতে গণিতুকে বিশুদ্ধ গণিত 

ও প্রযুক্ত গণিত (7816 &. ৪1971160)--এই দুই 

ভাগে বিভক্ত করে ব্যাপকতর গশিত শিক্ষার 

প্রচেষ্টার প্রচলন । সত্যেম্্রনাখ ও মেঘনাদ উভয়েই 

এই মভুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের মূল তনৃগুলি আস্ত 
করলেন প্রযুক্ত গণিতের ছাঞ্র হিসাবেই । গবে- 
ষণাঁর নব উদ্দ্রীপনায় এই তকুণ পবজ্ঞানিকদের 

অসামান্য সাঁফণ্য এরই ফসল। 
অধ্যাপক সতোম্ত্রনাথের গবেষণ] ও শিক্ষা” 

জীবনের নানা কীতি ও খু'টিনাটির সংবাঁদ 
প্রবন্ধান্তুরে পরিবেষিত হবে শিশ্য়। আমি তাঁর 

সঙ্ষে কবে ও কি প্রসঙ্গে পরিচয় লাভের 

সৌভাগা অঞ্জন করেছি, সে সংবাদ অবান্তর | 

ছাত্রাবস্থায় আমাদের কল্পনায় বিজ্ঞানী সত্যেন" 
নাঁথ জ্ঞান, বুদ্ধি ও দীপ্ত প্রতিভার এক সুউচ্চ 
গৌরীশূঙ্গে অবস্থান করতেন। এই প্রসঙ্গে বন্থ 
অতিশয়োক্তিও তংকালীন ছাত্রসমাঁজে প্রচলিত 
ছিল। একদল হ্থাত্র ছিল, যার। আড্ড1, গল্প 

ইত্যাদি বিবিধ রকমে কালক্ষেপ করেও যাঁর! 
পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতো তাদের প্রশংসা 
ছিল পঞ্চমুখ ; আর" যাঁর! নিয়মিত চর্চা এবং 

সময়ের অপব্যবহীর ল] করে নিজেকে. বার্থ" 



৫৪8 জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

ভাঁবে পরীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলবার চেষ্টা 
করতে৷ তাঁদের করতে বিদ্রুপ ও কিছুটা অবজ্ঞা | 

প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে সত্যেশ্ত্রনাথের 

নাম সে পব আলোচনায় স্বতঃই আসতো, বিশেষ 
করে এই কারণে যে, তিনি নাকি সারাদিন 

হেদোয় বসে ঝাশী বাজিয়ে ও ছাত্রবন্ধুদের 

সঙ্গে বহশ্য(লাপে কালক্ষেপ করেও পরীক্ষায় 

রেকর্ড নম্বর রাখতেন । পরের জীবনে যখন 

তাপস সাহচর্যে এলাম, দেখলাম এই গল্প কত 

তুয়।। টমাস এল্ভা এডিসনের বিখ্যাতি মন্তব্য 
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সত্যেপ্্রনাথ স্থম্ধেও যথারীতি প্রযোজ্য। বরং 

তার সাফল্যের মুলে যদি কিছু থাঁকে, তা হলো 

গীতার সেই মন্ত্র “সবধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ”। মাঁছষের ইতিহাসে চিরকাল যা 
সত্য ছিপ, সে সত্য আজও অটুট আছে। 

জ্ঞ/ন ও কর্মজীবনে ধারাই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের 

অধিকারী হয়েছেন, তাদের সকলের ইতিহাসই 

মোটামুটি এক। অক্লান্ত সাধনা, কঠোর পরিশ্রম, 
অনন্ত একাগ্রতা ও অটুট নিষ্ঠা। তাই সত্যে্ত্র- 
নাথকে দেখেছি সংসারের সহস্র দাঁবীদাঁওয়ার 

মধ্যেও অবিচলিত নিষ্ঠাস সর্বত্যাগী সন্্যাসীর 

মন নিয়েই স্মষ্টির দুজ্ঞেম় রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত। 

হাতে যাই করুন, পাঁরিপান্থিক আলোচনা যাই 
স্বোক, মন বাঁধা সেই একই লক্ষ্যে-_যে সমন্তা 
তাঁর চিন্তারাঁজ্য অধিকার করে আছে। পুত্র- 

কন্ঠা, পরিজন সমন্থিত বৃহৎ পরিবারের প্রতি- 

পালনের দায়িত্ব সত্তেও কি ভাঁবে গণিতের গভীর 
তত্তে মনোনিবেশ রক্ষা করে চলেন, কৌতুহলী হয়ে 
এই প্রশ্ন একদিন করেছিলাম। তিনি যা বললেন, 

তাতে বুঝলাম, তিনি এসব নিয়ে বেশী মাথা 

ঘামান "না কর্ত! অর্থাৎ গুর.পিতাই ব্যবস্থাপনার 

সূর্বদাক্সিত্ব বন্ধন করেন। এ প্রায় দশ বছর 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

আগের কথা। তাঁর বৃদ্ধ পিতার বয়ম তখন 

৮২1৮৩ হবে । খজুভাঁবে চেয়ারে বসে তখনও 

তিনি দৈনিক ৮1১০ ঘণ্টা পুস্তক পাঠে অতিবাহিত 

করেন ; মননের শক্তি তখনও অব্যাহত ও তীক্ষ। 

সত্যেন্ত্রনাথ অর্থ উপার্জন করেই দায়মুক্ত ; 

খরচের ব্যবস্থা পিতাঁঠাকুরের। অর্থ সন্ধে এই 
উদাসীনতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই 

তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মনকে জ্ঞান ও 

চিস্ত/গাঁজ্যেন্ন গভীরে প্রেরণ করতে । শুনেছি 

বহু লোঁককেই অকাতরে সাহায্য করেছেন নিজের 

ভবিষ্ুৎ সঙ্গতির কথা চিস্তা না করে। তাই 

দীর্ঘদিন ধরে ভাল বেতন পাওয়া সত্তেও সধয়ের 

দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসম্বল, একথা তর কাছেই 

শুনেছি । 

এই মন, এই উদ্রতা, উপাজ্জন, সঞ্চয়, ভবিথ্যুৎ 

জীবন সন্বদ্ধে এই উদাসীনতা বর্তমান যুগে, 
বিশেষ করে আমাদের দেশে খুবই দুর্লভ। 
কিন্ত একথাও ঠিক, গণিও ও তত্ব-বিজ্ঞানের অনর- 
মহলে গ্রবেশ করে ছুমুল্য কিছু আহরণ করবার 

বাঁসনা যদি কারও মনে জ।গে, তাঁর অন্তপথ নেই। 

ধার৷ দাড়ি-পাল্লার সবদিক বজায় রেখে মনকে 

হাজার রকমের ছোটখাটো! ব্যাপাঁরে জালবদ্ধ করে 

জ্ঞানের রাজ্যে উচ্চ গবেষণার সাফল্য অঞ্জন 

করতে পারেন, তারা সত্যই মহাঁপুরুষ। তবে 

সেটা হয় না| আমার এক বন্ধু, যিনি বছর 
তিরিশের আগে 0369:0-08001017986-এ 

কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছেন, একদিন এই 
কথাই বলেছিলেন যে, ওখানে ধারা উচ্চত্তরের 
অধ্যাপক, তাদের দেখলে মনে হয় যে, তীরা 

যেন এ-জগতের জীব নন, দেহ এখাঁনে থাকলেও 
মন সব সময় বাঁধা থাকে এক কঙ্পানার ন্বর্গলেকে । 

তাই সাধারণ জীবনে তারা শিশুর মৃত সরল 
এবং বছ তথাকথিত বুদ্ধিমান লোকের করুণার 

পাত্র । তবে কিন! পৃথিবীর জাঁন-গরিমা ও সত্যতার 

যা! কিছু মূল তত ও দুত্র এগাই বছুন করে থাকেন 
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চিরকাল--আর তাদেরই ক্ষেতের সোনার ফলল 
ভোগ করে থাঁকেন এ “বুদ্ধিমান” লোকে। 

আমাদের দেশে মুনি ও খধিদের সম্বপ্ধষে এই 

রকম ধারণাই প্রচলিত ছিল। তফাৎ শুধু এক 
জায়গায়, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সমাঁজ- 

জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । মুনি-খবি-যোগী ধারা 
স্বকীয় স্ুখাঙ্বেষণ পরিত্যাগ করে সমা'জ-কল্যাণার্থে 

সত্যান্থসক্মানে জীবনপ।ত করেছেন, ভাঁদের আমর! 
স্থান দিতাম সমাজের সবাঁর উপরে । রাঁজা- 

মহারাঁজা-মন্ত্রী সবাই হতেন তাঁদের কাছে 

নহশির; আর সমস্ত সমাজ তাদের সেবার ঘে 

বাবস্থা করতে] তাতে পরিণত বয়সে, কি অশক্ত 

অবস্থায় তাঁদের বা তাঁদের পোঁধ্যবর্গের দৈম্তা ও 

রিস্ততার গ্লানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহন করতে 

হতো না। 

আজকের এই অর্থপর্নস্ব যুগেও যে অর্থ, 

সঙ্গতি ও প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে উদাসীন জানী ও গুণী 

কর্মীর লাক্ষাঁৎ মেলে, তাঁর জন্তে ধন্যবাদ দিতে হয় 
বিগত যুগের মানবিকতা, জীবনবোধ ও আ'দর্শ- 
ব|দিতাকে। ইদাঁনীং দেশ ও দশের যে মতিগতি 

দেখা যাচ্ছে, তাঁতে এই উচ্চ মাঁনসিকত| ও আদর্শ- 

বাঁদিতাঁর সামাজিক মূল্য এমন স্তরে পৌছুবে, যাতে 
এ যোগী ও খধিকুলের কোঁনও উত্তর সাধকের 
সাক্ষাৎ এ দেশে মিলবে কিনা সন্দেহ। দেশের 

কর্ধধারদের এই বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে। 

সত্য অগ্রীতিকর হলেও সমাঁজ-কল্যাঁপের স্বার্থে 

উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে। 

গত্যেন্্র-প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে হয়তো দুরে 

গিম্বে পড়েছি। ফিরে আসা! যাক। বিংশ শতাব্দীর 

তৃতীয় দশক থেকে মানসিকতা ও আঁদর্শবাদিতাঁয় 

আর এক নতুন হাওয়া! বইতে স্ুক্ করলো । জ্ঞান 

ও বিজ্ঞানের চর্চায় দেশে যে উৎসাহ ও আগ্রছের 

আঁবহাঁওয়! বহু বর্ষের সাধনায় বইতে সুরু করেছিল, 

তায় রেশ ক্ষীণ হয়ে এল। অবশ এই কথা ভূললে 

চলবে ন! ষে, এর পুর্বে দেশকে গড়ে তোলবার পথে 

গণিত ও বিজ্ঞানে সত্যেজনাথ ৫৫ 

যতকিছু প্রচেষ্টা সবই হ্নেছে জবরজন্জ সরক|রের 

অনিচ্ছা ও অনীহার বিরুদ্ধে। 

যাহোক নতুন হাওয়ায় পরিত্যন্ত হলো স্কুল* 

কলেজ। ইউনির্ভাসিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির 

বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে জেহ।দ খোষণা হলে । 

অনেকেই মস্তব্য করলেন, এই বিশ্ববিগ্থালষ একটা 

গোঁলামখানা মাত্র। এই কারখানায় তৈরী হয় 

বুটিশের চ।কর ও চাপরাদী | বুদ্ধিমান ছাত্রের দলে 

দলে লেখাপড়া ভাগ করে ষেগ দিলেন 'দেশের 

কাজে। এই ইতিহাস এতই পরিচিত যে, এই 

বিষয়ে বেশী কিছু বল! নিশ্প্রয়েজন | তারপর প্রা 

৩০1৩৫ বছর কেটেছে অনেক রকম সামাজিক ও 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! ও উত্তেজনায় । মধো গেছে 

বিরাঁট দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। আর সবশেনের সবচেয়ে 

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো-_ভারতবর্ষের শ্বাথীনত।। 

সেই স্বাধীনতা সন্ধে কোনও আলোচনা করা ওই 

প্রবদ্ধে অবাস্তর ও নিষ্্রধ়ে(জন | 

২৫৩০ বছব্রব্যাগী স্বাধীনতার এই নব 

আন্দে(লনে সতোশ্রনাথ কি ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, 

আমি সে বিষয়ে বেণী কিছু জানি না। তবে পূর্বের 

অনুশীলন সমিতি ও পর স্বাধীনতা আন্দোলনের 

কোন কোন দলের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোঁগ 

ছিল না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। 

প্রবন্ধাস্তরে হয়তো সে সব খবর পরিবেশিত হবে। 

স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যে্জনাথকে 

দেখেছি আর এক বূপে। ম্বাধীনতীর কয়েক 

বছরের মধ্যেই দেশকে নতুনভাবে তরী করবার 

দাঁয়িত্ব এসে পড়লো সকলের উপরেই । জনবরেণ্য 

নেতা ও দেশনায়ক পণ্ডিত জহুরলাল যে দিন 

ঘোঁষণা করলেন সোশ্ালিজম, সেই দিন থেকেই 

নতুন দাঁয়িত্ব এল বিজ্ঞানকে কাঁজে লাগিয়ে দেশেন 

উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবার। সত্যেক্নাঁথ প্রমূখ 

অনেক বিজ্ঞানীই সাগ্রহে এগিয়ে এলেন তাদের 

সহারতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। 

বাংলাদেশে সত্যেঙ্রনাথ এক নতুন প্রচেষ্টা 



৫৬ শান ও বিজ্ঞান 

সুর করলেন-যাতে দেশের সাধারণ সামাস্া 

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পেকও বৈজ্ঞানিক পথ ও 

মতেগন আভাস ও সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।, 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও বাঁংলাভাসায় 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিক। প্রকাশ করা এই প্রচেষ্টারই 
অঙ্গ | এই প্রচেষ্টা যে এক সুমহান উদ্দেশ্ত সাধন 

করতে পারে এবং এর ফল যে সুদূরপ্রসারী হতে 
প[রে-_অতি ছুঃখের সঙ্গে হলেও এই কথা বলছে 

বাধা হচ্ছি--দেশের বহু শিক্ষিত এবং তথ।কথিত 

[ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্যক হদযঙ্গম করতে পারেন না। 

তাঁই এই প্রবীণ ব্ষসে জাতীয় অধ্য।পক সত্যেশ্র- 

নাথের মনে ক্ষোভ ও হতাশার চিচ্ছ মাঝে মাঝে 

ফুটে ওঠে। তবে আজও তর বিমল আনন্দের 
পোতাশ্রয়' আছে গণিতের গভীর তত্তুলোকে ; 

যেখানে প্রবেশ করলে ক্ষোভ, গ্রাশি ও অভাব 

কোনও কিছুরই বোধ থাকে না। 

জীবভু সতোন্দ্রনাথ:| জয়তু তে প্রশ্নাসঃ 

বোস-সংখ্যায়ন প্রসঙ্গে 
পূর্ণাংশু রায় 

পার্থ-বিজ্ঞানের একটি প্রাচীনতম শাখা 
হলো সংখ্যাঁয়নিক পদার্থবিদ্য! | প্রাচীন অথচ 

আজও সবুজ ঘন-পল্লবিত। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে 
এক শনাব্ধীরও কিছু বেশী। হোতারা হলেন 

বিখা(ত বিদগ্ধ-গোঠী ; ষথখ|-জার্মন পদার্থবিদ 

রুডল্ফ, জুলিয়াস ইম্যান্থয়েল ক্লাউজিয়াঁজ 
(1822-1888), ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেম্স্ ক্লার্ক 

ম্যাকওষেল (1831--1879), অস্রীযন পদার্থবিদ 

লুঙডভীগ বোঁল্ৎস্মান (1844--1906) প্রভৃতি 
অন্থান্ত নানাবিধ বিজ্ঞান ধারার মত এই বিজ্ঞাঁন- 

শাখরও ক্রমবিকাশ হয়েছে নাঁনাঁন স্থৃতি-বিস্থৃতি, 

াত-প্রতিঘাত ও অসমসাঁহসিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের 

মধ্য দিয়ে। সমীক্ষা জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত- 

ভাবে জড়িয়ে থাকার বিরাঁমবিহীন সংগ্রামে 

পিপ্ড এই বিজ্ঞান শাখা। আর তাঁই বোঁধ তয় 
ক্মবিরাম আহরণ করে চলেছে প্রয়োজনীয় 
প্রাণশক্তি। আজকের প্রবন্ধের অবতাঁরণাঁর হেতু 

এই বিশাল শখর পর্যাঞ্ধ আলে।চনা নয়। 

পরস্ত এখানে আমরা যথাসভ্তব সংক্ষেপে 

আলোচনা করবে। এই শাখায় এক ভারতীয় 

বৈজ্ঞ।নিকের অবদান সম্বন্ধে; আর সেই অবদানের 

কম্বিন্থ।স। আমরা নিরধারণ করবে! সেই 

অবদ।ন বিজ্ঞানকে কতটা প্রগতির পথে এগিষে 

নিবে যেতে সহায়ত করেছে। সংখ্যায়নিক 

পদার্থবিদ্বা পরিবর্তনশীল সমীক্ষা জগতের সঙ্গে 

অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান করছে। তাই আমরা 
নিণয় করবো এর ফলে উপরিউক্ত অবদানের 

শৈশবের রূপ আজ কোন ধারায় নিঞ্জেকে 

প্রকাশ করবার প্রন্নাস পেয়েছে। 

যে পদার্থবিদের কাজ নিয়ে আমরা আলোঁচন। 

করবো তাঁর নাম হলো এস. এন. যষোস। 

বাংলাদেশে, অর্থাৎ তাঁর জন্মভূমিতে তিনি 
পরিচিতি লাভ করেছেন সত্যেন বোস নামে। 

তখন 1924 সাল। জার্মান পদার্থবিদ্দের মুখ” 



জাহয়ারী, ১৯৬৪ ] 

পত্র ৎসাইৎশ্রিফট ফুর ফিজিক্সে ভার একটি 

গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ।* গবেষণা! গ্র্যাঙ্কের 
বিকিরণ স্তরের উপর | উদ্দোখ, এক অভিনব 

উপায়ে প্র্যাঙ্ক সুত্রের পুনরাবিষ্ষ/র | দৃশ্যত: প্রবদ্ধটির 
বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিশ্ববিশ্রাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট 

আইনষ্টাইনের দ্বারা অনুদিত। অন্নবাদের শেষে 

কয়েকটি ছত্রে আইনস্টাইন তাঁর অভিমতও ব্যক্ত 
করেন। তাঁতে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ | 

বোস তখন হম়তে! সবে ক্ষলে যাওয়া সুরু 

করেছেন, যখন জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্রযাঙ্গ 

তার বিখ্যাত বিকিরণ হুত্র আবিষ্কার করেন 

(1900)। কণাঁতমবাদ (38918000 06015) 

হজনে প্র্াযাঙ্ি-স্ত্রের গুরু অবদান আজ কারে! 

বিশেষ অজানা নয়। সেখানে প্র্যাঙ্ক আলোক 

কণ1তমকে অর্থাৎ ফোটনকে ওতড়িৎ-চৌন্বক তরঙ্গ 
ক্ষেত্রের তেজ-শক্তির কণাঁতম হিসাবেই গণ্য 
পপি 2 পর রণ পা ০, রে, ০ “ররর এর, অ+ ৪5 এ. উজ 

& 'বোস, এস. এন. ৎসাইৎ, ফুর ফিজ., 26, 
178 (1924) প্রবন্ধ প্রকাশ সন্বষ্ধে কিছু 
কিংবদস্তীর প্রচলন আঁছে। তবে সংখ্যায়ন 
আটার মতে, তার প্রবদ্ধটির নকল একই সময়ে 
আইনষ্টাইনকে এবং বিলাতি পত্রিকা! “ফিলজফিকাল 
ম্যাগাজিনে" পাঠাঁনে। হয় । আইনষ্টাইনকে পাঠানে। 
রচনাটি অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। হয়তে। সেই 
কারণে দ্বিতীয় স্থান থেকে তিনি ফোন উত্তর 
পাঁন নি। 

%€ “39993 £১016165178 061 51817005018617 

ম0:17961 0650600166 12201 1/1611)61: 14011)0108 

61101 91010061561 70150100166 1016 061 

১০217012516 15070021162 2001) 012 

03808101617) 03601162068 1069190 04589, 

ড৬/15 10 920 2150616 566116 20300171217 
আ1]1.--বোঁস যে ভাবে প্র্যাঞ্ের ত্র উপস্থাপিত 
করেছিলেন, তা আমার মতে একটি গুরুহপুর্ণ 
পদক্ষেপ । তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন: 
তাঁর সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কণামতবাদ 
পাওয়া যেতে পারে 7 এটা পামি অন্তত্র দেখাবে! । 

৪ 

বোস-সংধ্যায়ন প্রসঙ্গে ৫৭ 

করেছিলেন। কিন্তু বোস অগ্রসর হলেন 

ফোনকে বন্তকণার সমতৃলা ধরেই | তাই প্যাঙ্ক- 
স্রত্রকে নানাভাবে আবিষ্ষার করতে গিঘষে বোস 

বাধ্য হলেন সংখ্যান্ধমিক সমস্যা হিসাবে স্মাধাঁন 

অর্থাৎ এরজ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 

করলেন । শুধু মাত্র কণা-চধিত্রের উপর নির্ভর করে 

বোপ চেষ্টা করলেন প্ল্যাঙ্ক-সাত্রকে উপস্থাপিত 

করতে। 

কিন্তু এইভাবে সমঙ্গার সমাধ।স করতে গিয়ে 

বেসকে এক নতুন গণনাপস্থার সাহায্য লিতে 

হলে! ভখনকার কালে বস্তকণার দ্বারা গঠিত 

॥1|সের ব্যাখা] দিতে হলে যে ধরণের সংখ্যায়নিক 

পস্থ! প্রয়োগ করা হতো, তাথেকে আলাদা 

রাষ্তায় তাকে যেতে হলো। খুব সংক্ষেপে বল! 

যেতে পারে যে, মূলতঃ বোস ফোটনদের এক 

বস্থকণ(র গ্যাস হিসাবে কল্পন। করেন ও সংখ্যা- 

যুনিক গতিনিগ্াার নিষ্বমাবলী প্রয়োগ করেন। তবে 
প্রশ্ন ওঠে, চলিত চিন্তাধারা থেকে তার পন্থা 

পার্থক্য কোথায়? বোঁসের পন্থ'র মধ্যে যা নতুন 

সেউ। হলো তার ফোটন সহ্ন্ষে অভিনব প্রস্তাব; 

অর্থাৎ ফোটন সমষ্টর মধ্যে এক ফোটনকে অন্ত 

ফোঁটন থেকে ভিন্নভাবে ভাঁব। সম্ভব নয়। তিনি 

বস্তকণাদের নিপিষ্ট সংখ্যক পরিস্থিতির (50869) 

মধ্যে বন্টন করা চেষ্টা করলেন না। বরঞ্ তিনি 

সন্ধান বের করলেন_-কি ভাবে পরিশ্থিতিসমূহ্থের 
সংখ্যা নির্ণয় কর] যায়। এই পরিস্থিতিসমূহের 
বৈশিষ্ট্য কি? না কেবল মাত্র একটি নিিষ্ট সংখ্যক 

কণাগুলি যেন এক-একটি পরিস্থিতির পরিচায়ক 

হিসাবে থাকতে পারে । এই গণনাবলীর সঙ্গে বোস 

জুড়ে দিলেন প্রয়োজনীয় পদাথিক সর্তাবলী 
(610581০51 0000100788) ; যেমন- সামগ্রিক 

তেজশক্তির ও পরিস্থিতি সংখ্যার নিদিষ্টতা ! এই 

দুইক্বের সহায়তায় তিনি নতুন করে আঁবিষাঁর 

করলেন প্র্যান্ষের বিকিরণ-নুত্র ৯ 

.বোসেন গবেদপায় আইনইাইনের ' মণকফে 

৮০87- 



৮ 

গভীরভাবে নাঁড়া দিয়েছিল। তবে এই 

আলোড়নের হেতু প্ল্যাঙ্ক-স্থত্রের নব উপস্থাপনা 

নয়। সেটা হলো বোঁসের পন্থ'র নবীনতা ও তাঁর 

তাঁৎপর্য। সেই আলোঁড়নের গভীরতার প্রমাণ 

আইনস্টাইন দ্রুত দাখিল করলেন। তিনি পর 
পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করলেন 1* এই 
লেখ।র মধ্য দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম দেখ।লেন, বোসের 

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূরপ্রসারী । তিনি 
বোসের নতুন পন্থা! প্রয়োগ করলেন পারমাণবিক 

(৫০01০) বন্তকণাঁর দ্বারা সংগঠিত সমষ্টির উপর । 

বোসের সংখ্যায়ণিক নিয়ম প্রয়োগ করে তিনি সৃষ্টি 

করলেন একক-পরমাণু-সম্পন্ন গ্যাসের কণাতিম- 

বাঁদ। এই হেতু বোঁসের নতুন সংখ্যায়ন বা গণনা" 

প্রণালী খ্যাতি পেল “বোঁস-আইনস্টাইন 

সংখ্যায়ন* বলে। আজকের দিনে অবশ্য এই 

সংখ্যায়নকে সকলে উল্লেখ করেন শুধু “বোস- 
সংখ্যা়ন” বলে। জ্ঞানতত্বের এতিহাসিক ভিত্তির 
দিক থেকে পর্যালোচনা করলে বোঁপ-আইনস্টাইন 

সহযোগিতা থেকে আমরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
সিপ্ধান্তেই উপনীত হতে পাঁরি। সেটা হলো-- 

আইনস্টাইনের হাতে বোঁস-সংখ্যায়নের যে দ্রুত 

ও সুষ্ঠ প্রয়োগ দেখতে পাই, ত! হলে তদানীন্তন 
ভারতীয় পদার্থবিগ্াজগতের ও সংখ্যায়ন 

রচধিতাঁর তাঁরণাজনিত অনভিজ্ঞতাঁরই কম-বেশী 
প্রতিফলন । 

এখানে একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার 

প্রয়োজেন আছে। সম-সভাব্য (2008115 01:07 

৪1০) ক্ষেত্রসমুহের গণনার পন্থায় তদানীন্তন 
পথ থেকে বোস শয়ে যেতে স্থরু করলেন । কারণ 

তখনকার চলিত বলবিষ্ঠার নিষুম অচ্সারে প্রতিটি 

ফোটনকে পৃথকভাবে ভাবাই সমীচীন ও 
াভাবিক হতো । ধুপদী (019881091) গতিবিদ্ভায় 

ফোঁটনদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আঁসতো! তাদের নিজস্ব 

_ *আইনস্টাইন, এ, বাঁলিনার বেরিখ টে, ৫1924) 
261 5 (1925) 381 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

স্থিতি ও ভরবেগের জ্ঞানের মারফত । এখন স্মরণ 

করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন যে, বোস যখন তার 

গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, তখনও বিজ্ঞানের 

রজমঞ্জে কণাঁতম বলবিগ্যার আবির হয় নি। 

সুতরাং তদানীস্তন শাস্ত্র অনুসারে সবাই বিশ্বাস 
করতেন যে, প্রতিটি কণাতমের স্থিতি ও ভরবেগ 

একই সময়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। বোস পৃথক 

রাস্ত/য় গিয়ে ভরহীন ফোটনকে ভরসম্পন্ন সাধারণ 

বস্তকণ।র মত উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলেন তাঁর 

নতুন নিয়ম অনুপারে। 

তদানীন্তন চিন্তাধারা থেকে বোসস্সংখ্যায়নের 

কোথায় পার্থক্য ছিল তাঁর নামমাত্র উল্লেখই করা 

হয়েছে। সত্যি বলতে কি, তখনকার অর্থাৎ 

ধপদী গতিবিষ্ঠায় বোসের চিত্ত/ধারাঁর কোন 

স্থানই ছিল না| বিশদভাবে বিবেচনা করলে দেখা 

যাবে যে, বোসের গণনা-প্রণালীর যাঁথার্থ্য এমে 

দিয়েছে আধুনিক কণাঁতম গতিবিগ্ভা। আগেই 
বলা হয়েছে যে, এই অত্যাধুনিক গতিবিগ্ঠার 

আবির্ভাব হয়েছে বোসের কাজ ছাপার 'অঙ্গরে 

বের হুবাঁর পর। অথচ কণাঁতম গতিবিষ্ঘ।ই বোসের 

গবেষণাঁকে নতুন ও বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে গ্রহণ করবার 

দৃষ্টিতঙী এনে দিয়েছে । যতদূর দেখ! যাঁয়, তাতে 

বলা যেতে পারে বোসের সম-সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহের 

গণনার পণ্থা এই নতুন গতিবিগ্ভার মুল ধাঁরা 

ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম কর! সম্ভব নয় | কারণ নতুন 

শান্ত্রেই ভাবা সম্ভব যে, একটি সম-কপ1 সমষ্টির 
পরিস্থিতির পরিচয় তাঁর স্বতঙ্্ব কণাগুলির স্থিতি ও 

ভরবেগের জ্ঞানের মাধ্যমে পাবার চেষ্টা সার্থক 
হবে না। তার জ্ঞাতব্য পরিচয় প্রকাশ করতে 

পারে একটি সৌসাদৃশ্ত তরঙ্গ ফাংশন (9510706- 

00০ ৪৮৪ 101000101)| এই তরঙ্গ ফাংশন 

কেবল মাত্র স্থান-কাল নির্ধেশকদের (908০৬-0706 

090:41865) উপর নির্ভরশীল। এই সৌসাদৃষ্ত 

তরঙ্গ ফাংশন কেবলমাত্র একটি পরিস্থিতিই বর্ণন] 

করতে পাঁরে। সুতরাং গণনাকালে একবারই মাত্র 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

গপণনীয়। ঞ্ুপদী চিন্তাধারার সঙ্গে এই নতুন 
চিন্তাধারার বিরোধ এখানেই দৃশ্ঠটমান। 

খুব অর্ধ সময়ের মধ্যেই বৌসের চিন্তাধারার 

প্রংণশক্কির প্রমাণ পাওয়া গেল। নতুন আর এক 

সংখ্যাক়নের আবির্ভাব হলো। অষ্টা ইতাঁলীয় 

পদার্থবিদ এন্রিকো ফেমি।* বোসের চিন্তাধারার 
নতুন ও ব্যাপক প্রষ্বোগে এই সংখ্যায়নের স্ষ্টি। 

অবশ্য এই সজনে বিশেষ সহয়িতা করে 

পাউলির ব্যতিরেকবচক নীতি (0:8০18510] 

[11701016) 188 

ইলেকট্রনের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে পাঁউলি 
বাধ্য হন এই নীতি প্রণয়ন করতে। এই 

সংখ্যায়নকে এক কালে বলা হুতো৷ “ফেমি-ডির|কৃ 

“ফেমি-সংখ্যায়ন” সংখ্যায়ন” | আজ তা শুধু 

নামেই অভিহিত। 
সংখ্যায়নিক পদার্থবিগ্কার উপর গভীরতম 

রেখাপাত করছে উপরে লিখিত নতুন ছুই 

সংখ্যায়ন। কণাতম সংখ্যা়ন একাধিক অর্থে 

সংখ্যায়নিক। একথা বললে হয়তো অতুযুক্তি হবে 

না যে, বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারয়ি কণাঁতম গতিবিগ্ঠর 

মূল অবদান বস্ততঃ তাঁর সংখ্যামননগত চরিত্রে। 

গুনরুক্তির দোষ সত্তেও গতিবিষ্ঠা সন্ধে কয়েকটি 

বক্তব্যের পুনরায় আলোচনা করবার প্রয়োজন 

আঁছে। ধরপদী শান্তর ও নতুন সংখ্যা্নততের 
চিত্রগত পার্থক্য নির্ধারণে এদের অবদণি 

অনন্বীকার্য। 

গতিবিছ্ার নিয়ম অনুসারে যে কোন সমষ্টি 

পরিচায়ক তাঁর পরিস্থিতি। প্রশ্ন ওঠে, শাস্ত্রে এই 

পরিস্থিতি কি ভাবে নির্ধারণ কর| হয়? পরিস্থিতি 

সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা আমরা জোগাড় করি 

পদাথিক মাঁনবাঁহকদের (11629501916 00800- 

+ ফেনি, ই. ৎসাইৎ্, ফুর কিজ., 
902 (1925), 

** পাউলি, ডবলিউ. সাইৎ, ফুর ফিজ., 38, 
176 (1925) 

356, 

বোস-সংখ্যায়ন প্রসঙ্গে £৯ 

6663) মারফৎ। প্রুপদী গভিবিষ্ভা থেকে জানা যাঁর 

যে, এই সব মানবাঁহকেরা এক শ্রেণীর পরিবর্তনকদের 

(ড৬৪1:90168) ফাংশন; অর্থাৎ পরিবর্তনকদের উপর 

নির্ভরশীল | আইরিশ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম রওয়ন 

হা|মিলটনের (1805-65) নামে এই সব পরিবর্তনক- 

দের অভিহিত করে গ্াামিলটনীয় পরিবর্ভনক 

বলা হয়। ঘুরিয়ে বললে বলা যেতে পারে, হামিল- 

টনীয় পরিবর্তনকদের মান নির্য়ের অর্থই হলো 

তরপংলগ্র পরিস্থিতির মান নির্ধারণ। এই সব. 

জ্ঞানই অন করা হয়েছে ফ্রুপদী গতিবিষ্ঠা থেকে । 

এখন জানবার প্রষ্োজন, কণাঁতিম গতিবিগ্ায় 

এই সব পরিস্থিতি কিংবা! হ্াঁমিলটনীয় পরিবর্তনক- 
দের কোঁন স্থান আছে কিনা। আ'পাতি- 

দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে, কণাতম গতিবিদ্থায় 

একই শবসমষ্টি ব্যবহাঠ হচ্ছে। এটা অবশ্ত 

শব্দসমষ্তির নিজন্ব গুণেধ জন্তে নয়, যতট! সমীক্ষা- 

জগতের চিত্রাঙ্কনে আভিধাঁশিক অসম্পুরণতা হেতু। 

যদিও সবাই খ্বীকার করেন যে, নানান ক্ষেত্রে এই 
শব্দ অপ্রাচুষের ফলে পদাধিক বর্ণনার মধ্যে 

অস্পষ্টহার হায়! এসে পড়ে। কারণ, একই শব্দ 

ব্যবহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু অস্তনিহিত অর্থের কি 
গভীর পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে! স্পষ্টতর 

করে বললে বলতে হয়, কণাঁতম গতিবিদ্ধায় 

পরিস্থিতির কাজ হলো পদাঁথিক মানবাঁহকদের 

নির্ধারণ করা অসমঞ্জস (87092) পরিবর্তনক 

হিসাবে, ধ্রুপদী পরিবর্তনক হিসাঁবে নয়! অর্থাৎ 

পদাথিক মাঁনবাহকদের মান নির্শগ্ব নয়; কারণ 
কণাতম গতিবিষ্ঠা্ন সুসমঞ্জস মান নির্ণঘ়ের উপর 

মৌলিক বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। গ্রপদী 
শাঙ্বে এই সব বাধা-লিষেধের কোন স্থান নেই। 

হেতু, কণাতম গতিবিষ্ভায় জার্মান পদার্থবিদ ভার্মার 
হাইজেনবার্গের * অনিশ্চয়তা নীতিয় (007০6 
690 26190805) স্তিত্ব। সংখ্যায়শিক 

* হাইজেনবা, ডবলিউ, খাত, সুর নি 
43, টা (927), | 
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পদার্থবিগ্ঠার নিজস্ব কর্ম-প্রণালীর সঙ্গে ধাদের 

পরিচিতি আছে, তাদের কাঁছে এট। অজানা নয় ষে, 

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে এই কর্ম-প্রণালীর কোন 

সংযোগ নেই। বরং ঠিক উদ্টো কথাই দৃঢ়তার 

সঙ্ষে বলা যেতে পারে £ সংখ্যাম্মশিক পদার্থবিগ্ভার 

নিজস্ব বিশেধ পদ্ধতিসমূহের সংখ্যাঁধনিক বৈশিষ্ট্যের 
উপর কণ|হম গশ্িবিগ্ঘ।র সংখাযুনিক ব্যাখ্যা 

কো।ন অথেই নির্ভরশীল নয়। আরে! স্পঈট অখট 

অধিক সঠিক ভাষ।য় এই বক্তব্যকে রূপান্তরিত 
যাঁয়। তাঁর জন্তে প্রয়োজন একটি নতুন 

সংজ্ঞার। সংখ্যায়শিক পণ্ডিতের কথায় একে বলা 

হয় অস্তবর্ভান মান (21621) ৪116) | গ্রুপদী 
সংখ্যায়নিক পদার্থবিগ্ভায় কোন পদাঁখিক মাঁন- 
বাহকের অন্তরবতঁনি মান নির্ণয়ের বিশেষ অর্থ 

দেওয়া হয়। সেটা হলো সমষ্টির বিভিন্ন পরিস্থিতি- 

সমুহের উপগ্ন মাঁনবহকেব গড় নিপস্ন। কিন্তু অন্ত 

দিকে, অর্থাৎ কণাতম গতিবিগ্ঘায় এই কথার 

ব্যবহার হয় ভিন্ন অর্থে| সেখানে বোঝা, একটি 
নির্দিষ্ট বক পরিস্থিতিতে পদাখিক মানবাহকদের 

মান নির্ণয়ের কথা। 

সল্প কথায় বলা চলে, উপরে বাক্ত অর্থে এই 

নতুন সংখ্যায়নিক প্রণাঁলীর অহ্থুরূপ কোন প্রচেষ্টার 

স্থান প্পদী সংখ্যায়ণিক গতিবিগ্ঠায় সম্ভব নয়। 

নীতির দিক থেকে বিঙ্লেমণ করতে গেলে প্রুপদী 
শান্ত্রেও অনুরূপ এক সমস্ত।র কথা চিন্তা! কর! বাঁয়। 

উদীহরণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে এক নিদিষ্ট 

তেজ-শক্তিসম্পর় পরিস্থিতির সমষ্টির কথা । সেখানেও 

অবশ্ত পদাঁথিক মাঁনবাঁহকদের অস্তরব্তীন মানের 
প্রশ্ন তোলা আঅসমীচীন নয়। এই মান গঠনেক 

পন্থা হিসাবে নিদি্ট কোন নিয়মাবলী গ্রহণ করা 

যেতে পাঁরে। পরিস্থিতির সমষ্টির কোন একটি ক্ষুদ্র 
অংশের কথা ভাব! যাঁক। সেই অংশ বিশেষের 

উপর একপ্রকার গড়ের কথ] চিন্তা করা কঠিন ন্য়। 

বস্ততঃ ধরপদী শাস্ত্রে এই রকম পুর্ণসমষ্টির আংশিক- 
করণের বা ক্ুজ্াঁয়নের (808000920) প্রয়োজন 

করা 

তান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

দেখ! গেছে। সেখানে আরো দেখা গেছে বে, 

গতি-সমীকরণসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আর 
তা হলো একটি একক মাঁনসম্প্প সমাধানের 

(91081-521090 11306£181) অস্তিত্ব । অবশ 

এই সমস্ত সমাঁধানসমূহ আর একটি বৈশিষ্ট্যের 

অধিকাঁরী ; অর্থাৎ এই বস্তগুলি মোটেই নির্ভরশীল 

নম্র তেজশক্তি সমাধানের (00265 [76658121) 

উপর। অবশ্য শুধু মাত্র প্রয়োগক্ষেত্রের 

কথা চিন্তা করলে বলা যায়ঃ এই সমাঁধাঁণের 

প্রয়োজন কদাঁচ দেখতে পাওয়! যায় । এর কারণ 

নির্ণগ্ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। সাধারণতঃ 

এই প্রকার সমাধানের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় 

না| আর তা না হলে যদিও বা দেখ! মেলে, 

সেখানেও বল! যেতে পারে যে, ক্ষদ্রায়ি ত (060০৪) 

সমষ্টির উপর গড় আর সম্পুর্ণ সমষ্টির উপর গড়, 
এনা উভয়েই সমমানসম্পন্ত | 

নতুন সংখ্যায়ন কিন্তু এখানেই গ্রুপদী রাস্তা 

থেকে ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। গ্রান্থ (৪০০৫৪91- 

১1) পরিস্থিতি সমষ্টির ক্ষুদ্রায়ন ও তাঁর উপর গড় 
নির্ধারণ অশিবার্ধ হয়ে পড়েছে এই সংখ্যা়নের 

দৌলতে । কালের সঙ্কে সঙ্গে পরিস্থিতিরও 

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । 'নবশাস্ত্রে এই পরিবর্তন 

নির্ধারণে ধ্রুপদী গতি সমীকরণের কোন স্থান নেই | 
বস্ততঃ এখানে নিণয়ক হচ্ছে তথাকথিত শ্রোয়নেডিতগ|র 

সমীকরণ ধ্রুপদী সমীকরণ থেকে এই নব 

সমীকরণ কিন্তু তাৎপর্যপুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 
হেতু, শ্রেয়েডিংগাঁর সমীকরণের সমাঁধাঁন সমষ্টির 

মধ্যে একক-মান-সম্পন্ন সমাধানের অস্তিত্ব ক্ষেত্র- 

ধর্মনিবিশেষে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায় । কাজেই 

শুদ্রায়নের প্রয়োজন অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। কণাতম 

গতিবিদ্যা্ একক-মাঁন-সম্পন্ন সমাধানের অস্তিত্ব” 

টাই শ্বাভাবিক নিয়ষ বলে ধরা যেতে পারে। 
এই পরিস্থিতি অপাঁধারণ তো নয়ই বরং এখানেও 

আগের নিয়ম অন্থমারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব) 
অর্থাৎ যে কোন পদাঁথিক মাঁনবাঁহকের গড় নির্ণয় 
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কর! যেতে পারে ছু-ভাবেই। আর তখন দেখা 
যাবে যে, ছুই গড়ের মধ্যে তাৎপর্ধপুর্ণ পার্থক্য 

আঁছে। বাস্তবিক পক্ষে প্রপদী গতিবিগ্ভায় শোঁয়ে- 

ডিংগারের সমাধানের অনুরূপ কোন সমাধানেরই 

সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। 

নতুন সংখ্যায়নের চরিত্র অস্কনে বেশ খানিকটা 

দূরে সরে আসতে হয়েছে মূল বক্তব্য থেকে। 

নব পংখ্যায়ন কখন, কোথায় ও কেমন ভাবে প্পদী 

চিন্তাধারাকে প্রভ।বান্থিত করেছে, তাঁর সুলতম 

আলোচনাই এই বিচির একমাত্র কারণ। 

এখন আবার প্রধান রাস্তায় ফেরা যেতে পাে। 

আগেই নতুন এক সংখায়নের স্ষষ্টির কথা 

উল্লেখ কর! হয়েছে । বোঁস ও ফেমি সংখাঁয়নের 

ফলে হৃষ্টি হলো নানা সম্ভবনা । আর এই সব 

সম্ভাবনা যখন পরীক্ষাগারে বাস্তবের রূপ নিলো, 

তখন প্রমাণ হলো এই নতুন সংখ্যায়নের বাথ | 

অবশ্য তখন পর্যন্ত ছুই সংখ্যায়নের পারম্পরিক 

সম্পর্ক '্দন্বদ্ধে পদার্থবিদদের কোন বিশেধ পরিক্ষার 

ধারণা ছিল শা। তবে দৃশ্ততঃ মনে হতো--একে 

অন্যের পরিপুরক। এখন এই অভিনব কণাঁতম 
সংখ্যায়নের বিবিধ বৈচিত্র্যময় ও ফলপ্রস্থ প্রয়োগের 

মধ্যে আলোচনা কর! হবে শুধুমাঁ দৃশ্যতঃ সর্বাধিক 

গুরুত্বপুর্ণ প্রয়োগসমূহের | 

বোস এবং ফেমি সংখ্যাঁয়ন সৃষ্টির পর তিন 
দশকেরও অধিক বছর পার হয়ে গেছে। এই 

সময়ের যধ্যে পদার্থবিদ্ভার জগতে যে কি বিরাট 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, তাঁর গভীরতা ও 

ব্যাপকতা উপলন্ধি করতে হলে বলতে হয় যে, 
পদার্থবিগ্ায় এই ধরণের প্রগতি আগে আর 
কখনো হয় নি। পরমাণু বা নিউক্লিয়াসের জগৎ 

থেকে ঞ্ুপদী গতিশান্্র নিশ্চিহ্ন করে তার স্থান 

অধিকার করেছে আধুনিক কথাঁতিম গতিশস্ত্ি। 
এই নববিষ্ঠার ব্যাপকতায় ও গভীরতায় নিউ- 

ক্লিয়াস অঞ্চল সম্পর্কে পদার্থবিদ্দের জ্ঞান ক্রমশ:ই 

বেড়ে চলেছে মায়ের জানের ভাগারে ধিডির 

বোস-সংখ্যাযন প্রসঙ্গে ৬১ 

শাখায় এই নতুন গতিশাঙ্রের প্রয়োগের সাফল্যের 

কথ! সুবিদিত্। তাই কেবল নিউক্লিয়াস অঞ্চলে 

জাঁনের পরিধির প্রসারের প্রভাব কেমন ভাবে 

পড়েছে বোস বা ফেমি সংখ্যায়নের উপর, তাঁরই 
স্বল্প উল্লেখ করা হবে। 

বোস বা ফেমির কাঁজের সময়ে পদার্থবিদেরা 

মৌলিক পদীর্থকণা বলতে বুঝতেন তিনটি জিনিষ 
মাত্র; ধেমন-_খণাত্মক ইলেক্ট্রন, ধনাঁত্বক প্রোটন 

আর আলোেককণা বাফোটন।! বিগত ৩৫ বছরের 

নিউক্লিয়াস অঞ্চলের গবেমণর ইতিহাস একদিক 

থেকে এই মৌলিক কণাসমষ্টির ইতিহ।স বগলে 

অভুক্ত হবে না। সেই গবেষণার ফল হলে। এই 
যে, আজ মৌলিক পদার্থকণার সংখ্য। ঈাড়িয়েছে 
[তিরিশেরও বেশী (নব আবিষ্কৃত কণাগুলির মধ্যে 

অ|ছে নিউট্রন, পজিট্রন বা খণাতক ইলেকট্রন, 

গিউ-, পাইন) ও কে-মেসন, হ।ইপেরিন, পিউটি নো 

ইত্যাদি)। এই কণাগুপির গুণাবলী নিষ়ে কিছু 
অ।লে|চনা করলেই তাদের একটি বৈশিষ্ট্য সকলের 
দৃষ্টি অ|কর্ষণ করবে । সেটা হলো তাদের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যমূলক ম্পিন'। দেখা গেছে যে, আজ 
পযন্ত আবিষ্কৃত ম্পিনের' সবণিন্ন মান হলো শৃন্ত; 
আর পবাধিক মান হলো এক (অধুনা কিছু 

কণার অস্তিক্বের দাঁবী কর! হয়েছে, যাঁদের শ্পিনের 

মান একের থেকেও বেশী)। এই সর্বনিক্ন বা 

সর্বাধিক মানের মধ্যে ম্পিনের একটি মাস মানই 
থাকতে পারে তা হলো &ু বা অর্ধেক। এই 

বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করতে গিয়ে পদ্দার্থবিদেষ়া 

আজ উপনীত হয়েছেন নতুন এক সিদ্ধান্তে। সেই 

সিদ্ধান্ত অশ্গযায়ী তারা ম্পিনকে সংযোজন করতে 
বাধ্য হয়েছেন সংখ্যাঞ়নের সঙ্গে । সেই সংধোজন 

রূপ নিয়েছে স্পিন সংখ্যায়নের উপপান্থের মাধ্যমে | 

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনবার দাত্বিত্ব মূলতঃ 
পাউলির * ভারই অবদান হলো ম্পিদস্সংখ্যায়ম 
শপ উজ 

* পাউলি, ডব লিউ, না রিও 58, 7156 
(0949). . | 
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উপপাগ্থ। এই উপপাগ্থ আজ স্থবিদিত। পাউলির 

উপপাগ্ভের মোদ্ধা কথা সহজভাবে বলতে গেলে 

বলতে হু যে, শুন্ত বা একক মানসম্পন্ন কণা- 

সমিষ্টির সুসঙ্গত আলোচনা বোস-সংখ্যায়নের উপর 

নির্ভরশীল; অন্ত ক্ষেত্রে প্রয়েধজন ফেমি-সংখ্যায়নের 
প্রয়োগ । আরেক ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় 

যে, কোন নিউক্রিয়াঁস যদি জোড়-সংখ্যক অর্ধ-স্পিন 

কণার দ্বারা গঠিত হয়, তবে তার ম্পিনের মান 
হবে পুর্ণ সংখ্যা। স্বতরাৎ কোন সমষ্টি যদি 
কেবলমাত্র অন্ুবূপ নিউক্লিয়াস দিয়ে তৈরী হয়, 

তবে সেই সমষ্টি মেনে চলবে বোস-সংখ্যা়ন। 

বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অর্ধ-ম্পিন কণ।গুলির সংখ্যা 

যদি বিজোড় হয়, তবে সেই নিউক্লিয়াস সমষ্টির 

আচার-বাবহাঁর নির্ধারিত হবে ফেনি-সংখ্যায়নের 

দ্বারা । উদাহরণ হিসাবে রসায়ন তালিকার আই- 
সোঁটোপ [365 এবং [ন৩৫-এর কথা ভাবা যেতে 

পারে। [7০১-এর পারমাণবিক নিউক্লিয়াস গঠিত 

হয় তিনটি অর্ধ-ম্পিন কণা নিষ্বে। তাই [38 মানবে 
না! বোপ-সংখ্যায়ন। অন্ত ক্ষেত্রে 136+-এর 

উপাদান চারটি অর্ধ-ম্পিন কণা; তাই [7* মেনে 

চলবে বোস-সংখ্যায়ন। 

পাউলির এই উপপাগ্ আবিষ্কারের ফলে 

বোঁস এবং ফেঞ্সি-সংখ্যধষিনের পারস্পরিক সম্পর্ক 

সম্বন্ধে পদার্থবিদ্দের ধারণা আরো শ্পষ্টতর 

হয়ে উঠছে। দুই সংখ্যায়নই পদার্থবিগ্তায় গভীর- 

ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। ছুই সংখ্যাকননের 

পরিপূরক চরিত্র সম্থপ্ধে বিজ্ঞানীদের ধারপা আরো 
দৃঢবদ্ধ হয়েছে। মৌলিক পদার্থকণাঁর বিশদ 
আলোচনায় এই দুইটি পরষ্পরের পরিপুরক 
সংখ্যায়ন যে কি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 

আছে, তার প্রমাণ পাওয়! যাঁয় তাঁদের মৌলিক 
কণাগুলির শ্রেণী বিভাগের প্রচেষ্টায় । তার! শৃন্ত বা 
একক মানসম্পন্ন ম্পিনের কণার নামকরণ করেছেন 
“বোসন'-যেহেতু তারা বোৌঁসের সৃষ্ট সংখ্যায়ন 
মেনে চলে! অগ্ুক্বপভাবে তাঁরা অর্ধ-ম্পিন কণার 
নাম দিয়েছেন ফেসিয়ন | 

[ ১৭শ বধ, ১ম সংখ্যা 

মৌলিক পদার্থকণাঁর গবেষণাঁয় বারা আঁজ 

ব্যাপৃত আছেন, তারা সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করেন যে, আগামী দিনের পদীর্ঘবিদ্ভা মৌলিক 

কণা সন্বপ্ধে যে কোন পিদ্ধান্তে আসতে পারে 

বটে, তবে পদীর্থবিদ্দের মৌলিক কণা সঙ্থন্ধে 
মতবাদ স্থাপন করতে হবে ছুটা শক্তগগাথুনি 

স্তম্ভের উপর। তাঁর মধ্যে একটি হলে! ভারতীয় 
পদার্থব্দি বোঁপের কষ্ট সংখ্যায়ন। অপরটি হলো 

ইতালীয় পদার্থবিদ ফেমির হস্ট সংখ্যায়ন | 

যদি কেবলমাত্র মৌলিক কণাক্ষেত্রই সংখ্যাঁয়ন 
তত্র সর্বপ্রথম ও সবশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র হতো, 

তাহলে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের অবতারণার 

কেন হেতু থাকতো! না । আরো পরিক্ষার করে বলা 

যেতে পারে যে, বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই 

সংখ্যায়নিক গণনা পদার্থবিষ্ভার “নতুন' এক ক্ষেত্রে 

এমন চমকপ্রদভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে; তার সম্যক 

উপলব্ধি আজও সম্ভব হয় নি। ক্ষেত্র আসলে 

নতুন নয়, তবে তাঁর নামকরণ হয়েছে অধুনা। 

নি্ন তাঁপমানসম্পর্ন পদার্থবিষ্ঘাযস কিন্তু এই 

অভিনব অবস্থার স্বর হয়েছে পাউলির উপপাগ্চ ও 

আদর্শ বোঁস গ্যাঁস সম্পর্কে আইনষ্টাইনের কাজের 

সমগ্বয়ে। আর তার প্রয়োগ হলো এমন এক 

ক্ষেত্রে, যেখানে তার প্রয়োগ বিধিসন্মত কিনা; সে 

সন্বদ্ধে লোকে নিঃসন্দেহ নয়। 

নিয়তাঁপমানসম্পন্ন পদার্থবিগ্ভার যে অংশ 

নিয়ে এখানে আলোচনার অবতারণ। হচ্ছে, সেটি 

হলো তরল পদার্থ সম্পকফিত। আরো পরিদ্ধার 

করে বলতে গেলে বলতে হয়, তরল পদার্থের 

আঁচার-ব্যবহারের কথা যখন তাপমান 0০% 

(পরম শুন্ট)-এর বেশ কাছে। তরল পদার্থের 

গতিবিগ্ঠা অবশ্ত একটি পুরাতন এঁতিস্থশালী 

বিজ্ঞান। গ্রুপদী গতিবিদ্তার নিয়ম অনুসারে সব 
বস্তাই কাঠিন্ঘ লাভ করবে 0%ুর তাপমানে | তাপ- 
মাঁন যেমন কমতে থাঁকবে, তাপজনিত পারমাঁণধি$ 

কম্পনও সেই পরিমাণে হাস পাবে ।« ফলে 0 



জানুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

তাপমানে হাঁজির হবার সঙ্গে সঙ্গে সব পরমাণুই 
সম্পুর্ণভাবে হারিয়ে ফেলবে তাঁদের গতি। কাঁজেই 
সব বস্তরই র্ূপাস্তর ঘটবে কঠিন বস্তবতে। 

নিপ্নতাপ পদার্থবিভ্ার একটি বিন্ময়কর 

আবিষ্কার হলো এই প্রুপদী বিছ্বার ব্যতিক্রমের 

সন্ধান লাভে । আজকের দিনে মাত্র ছুট! পদার্থের 

অস্তিত্ব পাওয়! গেছে, যাঁরা পরম শুন্য তাপমানেও 
তাদের তারল্য হারায় না। 'তারা হলে! [ততঃ 

আর 77641 0৭ তাপমান পর্বস্ত তারল্য সংরক্ষিত 

হবার জন্তেই এই ছুই পদার্থের তরল অবস্থাকে 
অভিহিত করা হয়েছে কণাতম তরল বলে। এই 

রণাতম তরল সম্বন্ধে গবেষণা আধুনিক পদার্থ- 
বিদৃূদের সামনে উপস্থ(পিত করেছে একটি বিশ্ময়কর 
পরিস্থিতি। আর এই পরিস্থিতির জন্তে মূলতঃ 

দাষী রুশ পদার্থবিদ পিটার কাঁপিৎসা।* 

কাপিৎসার কাঁজের মূল সিদ্ধান্ত হলে! : এক 
নিদিষ্ট তাপমানের নীচে 77৪* এমন তারলা লাভ 
করে যাঁর নামকরণ হয়েছে অতি-তাঁরল্য । অতি- 

তরল পদার্থের বর্ণনা! দেওয়! যাঁয় তাঁর ছুটা 

বিশেমত্বের উল্লেখ করে। সে ছুটা বিশেষত্ব 

হলে! শ্বাভাবিক তরলের ছুটি বিপরীত গুণ। 

স্বাভাবিক তরলের সাঁজ্্রতা (51500510) আছে। 

আঁর আছে এন্ট্রোপি (00:০2) | আর অতি- 

তরলের বিশেষত্ব ছুটি হলো- সান্দ্রতা ও এন্ট্রোপির 

অভাব, অর্থাৎ ছুয়েরই মান হলো সম্পূর্ণ শৃন্। 
এই অতিস্তরল [7৪4কে সাধারণতঃ বলা হয় 

736 ]], তার ম্বাভাবিক বূপকে বল! হয় [19 [| 

অতি তরল পদার্থের আচারব্যবহার আলো- 
চনার জন্তে আজ বস্ততঃ ছুটা মত প্রচলিত 
আছে ।*%* প্রথম মতবাদের উচ্যোত্া হিসাবে 

* কাঁপিৎসা, পি জার্ণ. ফিজ. (0.5.5.), 5. 
59 (1941) | 

*% ল্গ্ুন, এফ. ফিজ. রিভ., 54, 947 (1938); 

তিস্সা, এল. ফিজ. র্িভ., 22, 838 (1947)? 

লান্নদাউ, এল. জার্শ, ফিজ. (0. 5. 9. 2২) 8, 71 

(1941) 2 81, 91 (1947) | 

বোস-পংখ্যায়ন প্রসঙ্গে ৬৩ 

খ্যাত বুটিশ পদার্থবিদ ফ্রিজ. লওন ও তিস্সা 
(01529) | অন্ত মতবাদ সৃষ্টি করেন রুশ পদার্থবিদ 
লিও লান্দাউ। 

লা্দাউ-এর আলোচনায় [৪ পরমাথুতে 

সংখ্যায়নের প্রষ্োগ সরাসরি দৃষ্টমাঁন নয়! তার 
মতের বিশদ আলোচনার প্রষ্বোজন এখানে নেই। 

শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে যে,লান্মাউ-এর ধারণা- 
বলী যদি সত্য হয়, তাছলে তরল [395-এরও অতি 
তারল্য থাকা উচিত। 

চ০+-এর অতি-তারল্যের সন্ধানে আঁজ পর্যস্ত 
নাঁনা পরীক্ষা নান! দেশে করা হয়েছে । সেই সব 
পরীক্ষ!লন্ম ফল যে খুব সঙ্তোমজনক তা অবশ্থ 
মোটেই নয়। তবুও একথা বললে বোধ হয় সত্যের 

অপলাঁপ হবে ন! যে, প্রায় 0 পর্বস্ত [76৪ 

যর্দিও 1364-এর মতই তারল্য সংরক্ষণ করে চলে, 

তবু তার অতি-তারল্যের কোন নিশান পাওয়া 

যায় না। আরো সহজভাবে বললে বলতে হুয়-_ 

আজ পর্যজ আমরা একটি মাত্র অতি-তরল 

পদার্থেরই সন্ধান পেয়েছি। সেটি হলো 764 
52 নয়। 

লান্দাউ-এর আগে চু [া-এর সমস্যাকে সম্পূর্ণ 
এক আলাদা দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন লগ্ডন। 
এতে তিনি সহা্লত। নিয়েছিলেন আইনস্টাইনের 

পুরাতন, প্রায় ভুলে-যাওয়! এক গণনার । এক 

আদর্শ গ্যাসের আঁচরণ-বিধির আলোচন।! করতে 

গিয়ে আইনস্টাইন এই গণনা সংকলন করেন |* 
সেই গণনার বিশেষত্ব হলো এই যে, এই আদর্শ 

গ্যাস মেনে চলে বোস-সংখ্যায়ন। আইনস্টাইন 

দেখিয়েছিলেন যে, এই ধরণের গ্যাসসমষ্টির 
তাপমান যদি ক্রুমশঃই কমানো যায়, তাহলে দেখা 

যাঁবে যে, পরমাণু সমষ্টি যেতে সুরু করবে এক 
অত্যন্ত অপজাত সধনিগ্ন শুরের 01021602756 

£:০9100 9066) দিকে । বাত্রার সুরু হবে অব্য 

নির্দিষ্ট কোন এক তাপমান, থেকে। আর সেই 
* এই শ্রীরদ্ধেয় কথ। আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 



৬৪ জবান ও বিজ্ঞান 

যাতার শেষ হবে 0% তাপমানে; তখন 

সমষ্টির সব পরমাণুই' আশ্রয় নেবে সেই স্তরে গিয়ে । 
আদর্শ বোস গ্যাসের এই আচরণের সঙ্গে 

লণ্ডন-তিস্সার সৃষ্টি [7০+-এর যুগ্ম তরল মডেলের 

সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্ঠ খুঁজে পাঁওরা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
নয়। আর তারই ভিত্তিতে বল! চলে, [7০১ একটি 

কণাঁতম তরল বটে, কারণ প্রায় 0৫ পর্যস্ত 

এর তারল্যের নাঁশ নেই। তবু সংখ্যায়নের 

ভিত্বিতে যদি কোন মডেল গড়া হয়, তবে সেই 

মডেল স্বীকার করবে না [76*-এর অভি-্তারশ্যের 

অস্তিত্বের কথা । কারণ যেখানেই এই সংখায়ন 
তত্ত্বের প্রয়োগ নিদভর্ধী হবে, সেখানেই ফেমি- 

সংখ্যায়নের দৌলতে 136৪ পরমাণুগুলির গতিবিধি 
থাকবে সর্বনিষস স্তর ছাড়াও অন্তত্র । এটা সহজেই 
প্রতীয়মান হবে ছুই সংখ্যায়নের পার্থক্য থেকে । 

পার্থক্যের উৎস হলো! হাইজেনবার্গের অনিশ্য়ভা 

নীতি | সেই পার্থক্য হলো! £ একই কণ।তম সংখ্য।র 
দ্বারা চিহ্নিত যে স্তর বা পরিস্থিতি পাঁওয়। যাবে, 

সেখানে 'বোসন'রা উপস্থিত থাকতে পারবে যত খুশী 

পরিমাণে । কিন্তু ফেযিয়ন'দের সংখ্য। হবে অন্যন্ত 

সীমাবদ্ধ--পাউলির বাঠিরেকধাঁচক নীতির 
দৌলতে। তাই অন্তান্ত গ্রাহাশুরের অস্তিত্বও স্বীকার্য। 

[ ১৭শ বর্ষঃ-১ম সংখ্যা 

লান্নাউ-এর আলোচনার সবচেয়ে ছূর্বল অংশ 

হলো [০-এর আচরণ । তাঁর মতবাদে 17০১. 

এর অভি-তাঁরল্যের নিষেধ নেই, পক্ষান্তরে 
অধি-তারল্যের আশাই পোষণ করতে হয় 

এই দুর্বলতাটুকু সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন 
ম[ফিন পদার্থবিদ বিচার্ড ফাইনম্যান।* সেখানে 
তিনি দেখিষেছেন যে, লাঁন্দাউ-এর মতবাদে 

বোস-সংখ্যায়নের স্থান সন্বন্ধে দৃশ্ুতঃ কোন 
হদিশ না থাকলেও ফাইনমান্রে পদ্ধতিতে এই 

সংখ্যায়নের ভূমিকার খুব স্বাভাবিক বিকাঁশই 
ঘটে। 

বোস-সংখ্যয়নের এই ব্যাপক প্রয়োগক্ষেত্র 

অবশ্য ঘোষণা করছে এক নতুন প্রশ্নের অন্ধুরের 

স্ুচনাই। এটা সর্বজনম্বীকৃত যে, তরল পদার্থের 

ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের গণনা (যাঁর কথা আমরা 
আগেই উল্লেখ করেছি) মোটেই প্রযোজ্য নয়। 

অথচ ফল পাওয়া যাচ্ছে আশার অতিরিক্ত 

এই অসঙ্গতি আজও পদার্থবিদ্দের কাছে দাড়িয়ে 

আছে বিরাট প্রশ্নের আকারে। 
পা এস,» পদ, 

_* ফাঁইনম্যান, আর. পি., প্রেগ, ইন লো টেম্প, 
ফিজ.,। ], 1 €1957)1 এখানে তার আগেকার 

কাজের বিবরণী ও পাওয়। যাবে। 

সম্পাদক-_শ্রীগোপালচজ্জ ভট্টাচার্য 
শ্ীদেবোনাধ বিষাঁস ডক ২৯৪1২।১, আচার্য প্রফুরচজ্ রোঁও হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭।৭ রেনিয়াটোল! লেন, কলিকাত1 হইতে প্রকাশক কর্ৃকি মুপ্রিত। 



রান বিদ্া ন 
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সস পঞ (শালি শনি পপ পা পা সারার জন পপ. লস পয 

তীয় মংখ্য 

পেট্রোলিয়ামে হাইড্রোকার্ধন উপাদান 
প্রীবীরেজ্দ্কুমার চক্রবর্তী 

পৃথিবীর বিভিন্ন অর্চলের বিভিন্ন খনি থেকে 

ঘষে সব অশোধিত পেট্রোলিযাম প্রথম উঠে আসে, 

তাঁদের রং, গন্ধ, তরলত।| ব| আপেক্ষিক গুরুত্বের 

অনেক রকম হ্রেফেব হয বটে, কিন্তু ভাদের 

মধ্যেকার মূল উপাদানগুলি মোটামুটি একই থাকে । 
জবঞ্ঠ এক এক খনির তেলে এই সব উপাদানের 

প্রত্যেকটির নিজশ্ব পরিমাণ এক এক রকম হয। 
পের োলিযাঁমের উপাদাঁনগুলিকে প্রথমতঃ মোটামুটি 

তুই স্ভ।গে ভাগ করা যাঁযর--(১) হাইড্রোকার্বন এবং 
(২) অ-ছাইফ্রোকার্বন | হাইছ্রোকার্বন হলে! সেই সব 
রাপায়নিক খোঁগ, যাঁরা গুধুমাত্র কার্ধন এবং হাইড়ো- 
জেন নামক মৌলিক পদার্থ ছুটির পরমাণুর সংযোগে 
গঠিত । পেঠ়লিয়ামের মধ্যেকার অশছাইডৌকার্বন" 
গুলি ছলে! প্রধানত: সেই পৰ মৌগ, যাদের মধ্যে 
কার্ঘন ও ছাইযৌজেন (তা আছেই, উপরন্ত ভার মধ্যে 

এক বা এক|ধিক মৌলিক পদার্থ, যেমন-- অক্সিজেন, 
স।লফার, শাইট্রোঙ্গেন অথবা! কোন ধাতুর পরমা গুও 
যুক্ত আছে। হাইডে।কার্বনগুলিই সাধারণত? 

বেশী পরিম।ণে থাকে এবং প্রয়োজনের দিক দিয়েও 

তাদের গুকত্ব বেৌ। আনেক খনির অশোধিত্ত 

তেলে কাইডক।বধনের পরিমাণ শতকয়। »* ভাগ 

ব| তাঁর কাছাকাছি। আমেরিকার পেনসিলছেনিয়া 

খনির তেশে হাইড্রোকাঁধনের পরিমাণ সবচেত্ে 
বেশী, শতকর! ৯৮ ভাগ । মেক্সিকো বা ক্যালি" 

ফোনিক়।র খনিতে বে ভারী তৈল পাওয়া! ঘা, 
তাতে হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ সবচেধে কম, 
শতকয়া ৫৯ ভাগ। এইু তেলের আপেকিক, 
গর ০৯৫ $ 

এখন পেট্োলিয়াষের ছাইড্রোকান উপাধানি- 
ভুলি সম্পর্চে একটু বিখুত আলোরন! বয় 



ডি 

যাক। এই হাঁইড্রোকার্ধনগুলিকে চাঁর ভাগে ভাগ 

করা যায়". 

(১) প্যারাফিন জাতীয়, যার অন্ত নাথ 

আলিফ্যাটিক। 

(২) গ্ভাপথিন জাতীয়, যার অগ্ত নাম 
আযালিসাইক্রিক। 

(৩) আযারেমেটিক, যেগুলি আসলে বেঙ্গিন। 
স্তাঁপথালিন গোষঠীভুক্ক | 

(8) ওলিফিন ও অন্যান্ত অসম্পৃস্ত (0০- 
৪801250) হাইডোঁকার্বন | 

_ এই চাঁর রকম হাইড্রে/কার্ধনের মধ্যে চতুর্থটি 

সম্পর্কে এখনও নানা সন্দেহ রয়েছে। তারা 

আগলে অশোঁধিত তেলের মধ্যে গোঁড়া থেকেই 

থাকে, না খনি থেকে তোলবার সময় এবং পরে 

পাঁতনক্রিযার (01501186101) সাহায্য তেল 

শোঁধনের সময় উদ্ভূত হয়--এটাই প্রশ্ন। অবশ্ঠ 
নান মুনির নান! মত। তবে একথা! স্পষ্টই বলা 

যাঁয় যে, এই সব অসম্পক্ত হাইডোকাঁবন যদিও 

রা গোড়া থেকেই তেলের মধ্যে থেকে থাকে তবু 
তাঁদের পরিমাণ খুবই কম। 

অন্ত তিন রকম ছাঁইড্রোকার্বনের মধ্যে তৃতীয়টি, 
অর্থাৎ আযারোমেটিক হাইড্রোকার্ধন প্রথম ছৃ'রকম 
হাইড্রোকার্ধন অপেক্ষা পরিমাণে সব সময়ই কম 
থাকে । যে সব অশোঁধিত কাঁচা তেলে প্যারা- 

ফিনের পরিমাণ স্তাঁপথিন অপেক্ষা অনেক বেশী, 

সেই সব তেলকে বল! হয় প্যারাফিন-প্রধান 

(68127517-0836) তেল । পেজিলভেনিয়া অঞ্চলের 

তেল এই রকমের। তেমনি, যে সব তেলে 

্াপথিনের পরিমাঁণ সবচেয়ে বেশী থাঁকে, তাঁকে বলা 

হয় গ্যাঁপধিন-গ্রধান (21010676-5836) তেল । 

রাশিয়ার বাঁলাধানি খনির তেল এই রকম। প্যারা 
ফিন ও ন্ভাপথিনের পরিম|ণ যদি প্রায় সমান 
সমান-হয়, তবে তাঁকে বজে মিশ্রণ-প্রধান (1/180- 

' ৮৪৪). হেল।' ঞ্মানিয়ায় এই ধরণের তেল, পাওয়া 

ধীত্ব। জব এটা স্বরণ রাখা দক্কায যে। সব 

জল ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

তেলেই কিছু শা কিছু আরোমেটিফ হাইড্রৌকার্ন 
খাঁকে। 

এখন একে একে প্রথম তিন শ্রেণীর হইবো 
কার্নের বিশেষ পরিচয় নেওয়া যাক | 

(১) প্যায়াফিন হাইড়ৌকার্বন 
কার্ধন পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সরল 

শৃঙ্খল এবং নানা ধরণের শাখা-শুঙ্খল তৈরী করতে 
পাঁরে। এই সব শৃঙ্খলে যদি এই পরিমাণে 

হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে, যাঁতে শৃঙ্খলগুগি 
সম্পূর্ণরূপে সম্প্ক্ত হয় অর্থাৎ শৃঙ্খলের কোথাও 

যদি কোন দ্বি-বন্ধা (99016 ৮০70) বা ত্রি-বন্ধ 

(1016 ৮০1৭) না থাকে, তবে এই ধরণের যৌগ- 

গুলিকে বল! হয় প্যারাফিন হাইড়োকার্বন | 

পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিন গোতের ছোট থেকে 

'বড় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সমগোতীয় (63070019402) 

যৌগিক পাওয়া যায়, যদিও মাঁঝে মাঁঝে তাঁদের 
মধোকার অনেক সমযোগী (1501)615) বাদ 

পড়ে। এই গোত্রের প্রথম যৌগগুলি, অথাৎ ০১ 
থেকে ৩4 পর্যস্ত হাঁইডোকার্ধনগুলি সবই গ্যাসীয় 
(বিউটেন, 04171 ০এর স্মৃটনাঙ্ক--0'5” সেপ্টিগ্রেড)। 
05 থেকে 015 পর্যস্ত যৌগগুলি সব তরল 
(পেনটেন, 0517$9 এর স্মুটনাঙ্ক-36'08+ সে-? 
আইসোপেন্টেনের শ্ুটনাঙ্ক 30 সে.; আবার 

০.৪লঠ$ এর গলনাক্ক 181 পে, $01917$9 এর 
গলনাঙ্ক 32০ সে.)। উ্ণমগ্ডলে অবস্থিত দেশগুলিতে 
037 থেকে 017 পধস্ত যৌগশুলিও সাধারণতঃ 

তরল অবস্থাতেই থাকে । এদের উপরে যেগুলি 
আছে তাঁরা সবই কঠিন। 

এছাড়া দেখা যাঁর যে, একই সংখ্যক কার্ধন 

পরমাগুতে গঠিত বিভিন্ন সমযোগীদের মধ্যে যেটি 
সরল-শৃঙ্ঘল, তারই শ্ুটনান্ক বা গলনাঙ্ক সবচেয়ে 
বেণী। শাখা-শৃঙ্খল যতই বাড়তে থাকে, ততই এ 
তাঁপাঙ্ক কমতে থাঁকে। উদাহরপন্বরপ, ছয় কার্বস- 
বিশিষ্ট 'সমযোগী প্যারাফিনৈর ' সংখ্যা পাঁচ, তাঁদের 
কার্থন শৃঙ্ধলের উরিতরের উপর নির্ভর করে শুনা 
কেমনভাবে 'বদূলে বা, তা-গেখাদো হাক্ছে-. 



ফেব্রুর।রী, ১৯৬৪ ] পেট্রোলিয়ামে হাইড়োকার্বন উপাদ।ন ৭ 

সন্কেত নাম কার্বন-শুঙ্খল শ্কুটনাস্ক 
(১) ০8771 4-৮ ছেক্সেল-- ৩ শিতিতিিতিশী0 তোপীাাটি পিপ৬৮৭৫০সে, 

(২) ৮. ৯ তমিথাইল পেন্টেন---৯ ০৮০6 শ্সি৬৩৩৮০সে, 

: ০ 
(৩) বর তি হই মিথাইল পেপ্টেন---» ৪ »০াািি৬*ত৯ৎসে, 

০ 

(৪) ১ -৯২১৩-ডাঁইমিথাইল বিউটেন--৯০+-০--০-তিিিটািশ৯৫৮*৫গসে, 

০. ০ 

(৫) ৮. +২২২-ডাইমিথাইল বিউটেন-৯০--০--০--০-- --াাশ৯৪৯৭*০সে, 

পেট্রোলিয়ামে বহুশাখাবিশিষ্ট প্যারাফিন বড় 

একটা থাঁকে ন1, সরল-শুঙ্খল এবং অন্পশাঁখ প্যারা- 

ফিনই বেণী মাত্রাপধ থাকে । উদাহরণস্বরূপ, 

উপরিউক্ত ছয় কার্ধন পরমা ণুবিশিষ্ট প।চটি সমমোগীর 

কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই পীঁচটির মধ্যে 

শেষ ছুট বহুশাখ। তাঁর] পেট্রোলিয়ামে খুবই কম 

পরিমাণে থাকে । প্রথম তিনটিই। যাদের মধ্যে 

প্রথমটি সরল-শৃঙ্খল এবং দ্বিতীপ্ন ও তৃতীয়টি অল্প- 

শাখ থাকে বেশী পরিমাণে । 

প্যারাফিন-মোমের মধ্যে প্রায় প্বটাই থকে 

সরল-শৃঙ্খল প্যারাফিন হাইড্রে।কার্বব। পেনসিল- 

ভেনিয়৷ খনির তেল থেকে যে প্যারাফ্ন-মোম 

পাওয়া যাঁয়। তার মধ্যেকরি সরল- শৃঙ্খল প্যারা- 

ফিনের পরিমাণ ৯*% এরও বেশী। মাইক্রো” 

কুটালাইন মোমের মধ্যে অল্পশাখ প্যারাফিন থাকে । 

অধিকতর কঠিন প্যারাফিন-মোমের মধ্যে কিছু 

কিছু চক্রক যৌশ্গও (05০1০-০01)১003) পাঁওয়। 

যায়। 

পে্রে/লিয়ামের মধ্যে প্রস্ভৃত সংখ্যক প্যারা ফিন 

ঘাঁকা সম্ভব । তবে এখনও তাঁদের মধ্যেকার খুব 

বেশীগুলিকে আলার্ধা, করা যায় নি। সাধারণ 

ধাযুচাঁপে ৩* **সে, পর্যন্ত তাঁপ দিলে মূল তেল থেকে, 

থেজংশ পাতিত হয়ে আঁলাঁদ। হয়ে যায়, €থে 

/২ 
্ ৬ 

অংশ আপলে সাধারণ তাপে ও চাপে গ্যাস ও 

তরল) তাদের মধ্য থেকে আজ পর্বস্ত মাত্র গেো)। 

পঞ্চাশেক প্যারাফিনকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। 

সবচেষষে বড় সরপ-শ্ঙ্খল প্যার|ফিনটির নাম হলো 
হেপ্টাকনটেন, 0%9৮1491 এর গলনাঙ্ক ১.৫" 

১০৫৫০ সে এবং স্কুটনা্ক ৩০০সে. (%৯৯৯১ মি. 

মি. চাঞ্লে )। 

(২) ন্যাঁপথিন হাইড়োকার্বন 
একটি সরল-শৃঙ্খল প্যার[ফিনের শৃঙ্খলের উভগন 

প্রাপ্ত থেকে একটি করে ছুটি হাইড্রোজেন পরমাধু 

সরিয়ে নিয়ে এ খোল! মুখ ছুটি যদি পরস্পর যুদ্ধ 
করে দেওয়া যায়, তবে একটি সম্পৃক্ত বৃত্তাক।র, 
অশ্ুরী তৈরী হবে। অন্গুরীটি কত বড় হবে 
তা নির্ভর করবে, শৃঙ্থলে কতগুলি কার্বন- 

পরম|ণু ছিল, তার উপর। আবার সব অশ্ধুরীর 
অন্তনিহিত ছায়িস্ব-শক্তি সমান নয বেম্বারের 
টান-ততু (3456£8 50817 00601) অঙ্গঘাম়্ী 

এটা সুশ্পষ্ট যে, পাচ অথবা ছয় কার্ধন পরমা ণুযুগ্ত . 
অধুরীগুলিই সব চেয়ে বেণী স্থায়ী (9:8816)। 
কাঁজেই এই মাপের অগ্ু্ীর যৌগগুলিকেই পেরেস 
লিক্লামে পাওয়ার কথ! এবং তা পিয়া বারও ) 

এই ধরণের লম্পুক্ত অনুরীর, শীগ্জাজী ভোগা? 
হাইডোকাহ্ম মাছে পরিচিত ।. ৬ না দ 

রি ৪ 



৬৮ 

দেখা গেছে, পেট্রোলিয়ামে যতগুলি অক্গুরীয় 
যৌগ পাঁওয়া যাঁয়, তাঁরা প্রায় সকলেই মূলতঃ মাত্র 
ছুটি গোত্রের এবং পাঁচ বা ছয় কার্বন পরমাঁণুবিশিষ্ট 

অঙ্গুরী ছুটিই এদের গোত্রমূল। অবশ্ঠ কোন কোন 
তেলে সাত কার্বন পরম।ণুবিশিষ্ট অঙ্গুরীয় যৌগের 
সন্ধানও পাঁওয়া! যায়, যদিও তার পরিমাণ এত 

কম যে, তা একরকম ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মুল 
অগুরীর সঙ্গে এক বা একাধিক, ছোট বা বড় 

প্যারাফিনীয় পার্বশৃঙ্খল এ অন্ুরীর এক বা 
একাধিক স্থানে যুক্ত হয়ে সমগে।ত্রের উচ্চতর যৌগ- 
গুলির জন্ম দেয়। সাধারণ বায়ুচাপে ১৭৫০সে. 
তাপ দিলে পেট্রোলিগ়ামের যে অংশ পাতিত হয়ে 

আলাদা হয়, তাঁর মধ্য থেকে চন্রক পেন্টেন 

(0০10-780081)6) এবং চঞ্রক. হেক্সেন গোঠীর 
প্রায় চগ্লিশর্টি সমগোত্ীীকে আলাদা করা সস্তব 

হয়েছে। দেখা যায়, বিভিন্ন তেলে চঞ্রক পেন্টেন, 
চক্রক হেক্সেন অপেক্ষা সাধারণতঃ অনেক কম মাত্রায় 

ধ(কে, কিন্তু উভয় গোঠীর উচ্চতর সমগোত্রের 

(7181)8: 0000001098065) অব তেলেই যথেষ্ট 

পরিমাণে থাকে । গ্যাসু।লিন এবং গ্(প.থা শামক 

যে শব তৈলাংশের স্ক্ুটনাঙ্ক শিয্পমান, তারা আসলে 

প্যারাফিন ও গ্তাঁপথিন হাইড্রোকাধনের মিশ্রণ। 

পিচ্ছিলকাঁরী তেল ([-8:108010)4 ০11) জাতীয় 
থে সব তৈলাংশের শ্কুটনাঙ্ক উচ্চতর, তাঁদের মধ্যে 
এক, ছুই বা তিন অন্ুন্বীবিশিষ্ট অনেক চক্রক 
গ্যারাফিন থাঁকে, যাদের সঙ্গে আবার কম ব| 

বেশী দীর্ঘ প্যারাফিনীয় পার্বশঙ্খলও যুক্ত থাকে । 
(৩) আ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বল 

এই গোত্রের গোত্রমুল হলো বেঞ্জিন। বেঞ্জিন 
একটি অস্থুরীয় যৌগ (২178 0০012190800) 1 তবে 

এই বেঞ্জিন অন্গুরী এবং স্ত[পথিনীয় অনুরীর মধ্যে 
“অনেক তফাৎ আঁছে। প্রথমতঃ বেঞ্জিন অন্ুরী 
সর্ধদাই যড়তুজ) কারণ, ছয়টি কার্ধন পরমাণু 
দিয়ে এই অন্ুরী গঠিত। দ্বিতীয়তঃ বেজিন অঙ্ুরী 

আসপ্পত্ত; এর মাঝে তিনটি একাম্তর দ্বিবদ্ধা 

জান ও বিজ্ঞান [১৭শ বর্ষ, হয় সংখ্যা 

(416610866009৮16 (০0170) আছে। দ্থিবন্ধ 

থাকলেও এই বেঞ্জিন অঙ্গুরী ধুবই স্থার্সী। 
তাছাড়া এই বিশিষ্ট সংধুক্ষির জন্তে বোঁজন: 
অঙ্কুতীর কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্টযপূর্ণ ধর্ম আছে। 
ফলে যে সব যৌগের মাঝে এই বেজিন অন্ধুরী 
পাওয়া যায়, তাদেরই একট! বিশিষ্ট বিভাগের 

অস্তরত বলে ধরা হয়! এই বিভাগের নাম 

আযারোমেটিক| 

মূল বেঞ্জিন অনুরীর এক ব। একাধিক অবস্থানে 
এক বা একাধিক ছোট বা বড় প্যারাঁফিনীয্ন পার্শ- 

শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে এ গোত্রের উচ্চতর সমগোতরীয়দের 
জন্ম দেয়। বিভিন্ন অশোধিত তেলের শিয় 

পুটনাক্কের অংশগুলি থেকে যে সব আযারোমেটিক 
হ|ইড্রোকার্ধন পাওয়া গেছে, তারা হলো ধেঙ্গিন, 

টলুইন, ইথাইল বেঞ্জিন, জাইলিনের সব কটি সম- 

যোগী এবং ০01৪ সঙ্কেতবিশিষ্ট সব কর়টি 
সমযোগী আযারোমেটিক হাইড্রেকার্বধ। জাইলিন 

সমযোগীদের মধ্যে মেটাজাইলিনের স্থাকলি্ষ সব- 
চেয়ে বেশী; কাঁজেই অন্ঠান্ত সমযোগীদের ভুলনায় 

তাঁকেই বেণী মাত্রায় পেট্রোলিয়াষে পাওয়া ঘাঁয় | . 

উচ্চতর শ্মুটনাক্কের অংশে বেঞ্জিন এবং স্তাপথলিনের 
বিভিন্ন সমযোগীকে পাওয়া যান । নিম্ন এবধ মধ্য 

সুটনাঙ্কের অংশ থেকে আজ পরধন্ত প্রা ছত্রিশটি 
আযারোমেটিক হাইড্রোকার্ববকে আলাদা করা সম্ভব 

হয়েছে। | 

পেট্র।লিঙ্বামে প্যারাঁফিন বা! হ্তাপথিন হাঁইড়ো" 

কার্ধন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে আযারোমেটিক 
ছ।ইড্রোকার্ধন গাওয়া যাঁয়। অভ্তঙ্গ (007- 

0:80) গ্যাসৌলিনের মধ্যে সাধারণতঃ 

শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ আযারোমেটিক থাকে 
বোপিওতে যে তেল পাওয়া যায়, ভাতে আযাযো- 
মোঁটকের পরিমীথ বেশী এবং এই তেলের সিপ্নতর 
্কুটনাক্কের অংশে অনেক সময় শতকয়া ১৫ ভাগের্ও 
বেলী আযারোদেটক পাওয়া বায়. ও রি 
' ধন পেোজিদীদের হাইডৌকাবুনগুলি নী, ্ 
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সংক্ষেপে কিছু সাধারণ আলোচন! করা যাঁক। 

দেখা গেছে, নি্নতর শ্মুটনাঙ্কের অংশের চরিত্র 
মূলতঃ প্যারফিনীয়। স্ছুটনাঞ্কষান ঘত বাঁড়তে 
প|কে, চক্রক হাইড্রোকাঁবনের পরিমাণও ততই 
বাড়তে থাঁকে। উচ্চতর শ্ছুটনাঞ্চের অংশে অনেক 
পরিমাঁণে বহুবলগ্ন (০19:5011) যৌগ প।ওষ| 

যায়, যাদের অস্কুরীগুলিতে বহুল পরিমাঁণে শাখা- 
শৃঙ্খল কোঁণানো থাঁকে এব' অন্বরীগুলিও অনেক 

সময় পর্মন্পর অস্তযুক্ত (60550 0170£3) হম। এ] 

ছাড় উচ্ স্দুটনাঞ্কের পিচ্ছিলকা রী টতলা"শে এমন 
সব যৌগও পাঁওঘ! যাক, ঘ| তৈরী হযেছে একাধিক 
আরেমেটিক অঙ্গুরী, একাধিক চক্রক প্যারাঁফিনীষ 
অঙ্কুর (0০1০-19155010 108৭) এব" গোটা 

কয়েক প্যারাফিনীয় শুঙ্খলকে একসঙ্গে জুড়ে দিষে। 
বোঝাই যাচ্ছে, যেহেডু এই ধবণেখ যোগ গুণিতে 

তিন গকমের হাইড্রোক।রনই এক সঙ্গে একই 

মণুণে যুক্ত আছে, সেহেতু এই সব ঠতণা শের 

গাসাঈনিক চরিত্র নির্দেশ করতে হলে বণাতে হষ, 

এ তেজে কোন্ রকমেব হাইড্রোকাবণ-কাঠামে। 
শতকরা কত ভাগ আছে। আশ্চর্যের কথ] এই যে, 

দেখ। গেছে কেরোসিন এবং গ্যাপীষ তল (045 

911) থেকে নুরু করে পিচ্ছিলকাপী তেল পর্যন্ত বিভি্ন 

গংশের শ্ুটনাক্ষমান বদিও ক্রমাগত বেড়ে যেতে 

থকে, তবু ওদের মধ্যেকার এই তিন রকমে? 

হাইড্রৌকার্ধন-কাঠাঁমোর অবস্থিতিব শতকগ। হাঁর 
বিশেষ বদলায় লা । এছার সাধারণত: এই রকম 

খাকে :-_ 
হাঁইড্রেকার্ধন চধিত্র পরিষাঁণ 

আ্যারোমেটিক অন্গুরী-----৯*% থেকে ২০% পর্মপ্ত 

গ্/পধিনীপ্র অস্গুরী-----৮ ১৮০»: ৪২% ৮ 
প্যরাফিনীয় পার্পৃঙ্খল--৮৩৮% 5:76% ৪ 

পে্রোলিয়ামের মধোকার অ-হাইড্রোকাধন 

ধোগগুধিকে পাঁচ ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে-" 

(১) অন্ষিজেনযৃক্ধ যৌগ । 
(২) নাটাফারযু্ত যোগ । 

পেট্রোলিয়্ামে ছাইড্রোকার্বন উপফ্দান ৬১ 

(৩) নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ । 
(8) রেজিন ও আযাস্ফাণ্ট জাতী যৌগ । 
(৫) ধাতুযুক্ত যৌগ । 
এধন পরপর এদেব সম্পর্কে আলোচনা কর। 

খ।ক। 

(১) অক্িজেনঘুক্ত যৌখ 
বিভিন্ন দেশেব পেট্রোলিয়ামে খে সব অক্সিজেণ- 

যুক্ত যৌগ পাওয়া গেছে, সেগুলি হলো ছু-রকম 
চরিতের--(১) আসি জাতীয়, (২) ফেনপ 

জাতীয। আ।সিঙ জাতী অঞ্জিজেন যৌঁগগুলি 
মাবার দু-কষেব ৯১ পণে--(ক) স্তাপধিনীয়, 

আযাপিও। যা! হলো একটা অঙ্কুরীয়ক যৌগ, (খ) 
ফ্যাট জাতীম আ/|সিঙ, যেগুলি হলে। সরণ-শৃঙ্খল 
ষৌগ। দেখা গেছে, সাধারণতঃ ভ্্পথিনীঘ 

আয।/সি৬ই বেশী পরিমাণে থাকে এব' ফ্যাটি জাতীদ 

আসিডে পরিম।ণ থাকে অনেক কম। আরও 

“দখ। গেছে, "ঘ সব খনিজ ৩লে চক্ষক হ্বাইড়ে|” 

কাধন বেশী থাকে, তাদের মধ্যেই আ।সিডও থাকে 

বেশী, কিন্ত পাবাফিন-প্রধান তেলে 'আযসিড থাকে 

সবচেয়ে কম।| ক্যালিফোণিয়ার কোন কেন 

ধনির তেল তর উদাহরণ। সে তেল গাঁপধিনীক্ 
চপিত্রেধ এবং হাতে আযসিডের পরিম|প শতকগ্না 

তিশ ভাগ। কিন্তু অন্ত স্থানের প্যারাফিলীক্ক 

চরিত্রের তেলে আসিডেখ পরিমাণ মাত ***৩% 

হতে পারে বিভির পেট্রেলিদ্।মে গড়ে প্রা 

১% বয।সিড থাকতে দেখ। যাষ। 

নানা রকষ্রে গ্ভ।গথিনীক্ষ আসি৬ তেছে 

থাকে, এবে তাঁদের প্রা সকলেরই গোত্র চিন্ 
হলো পচটি কার্বন গঠিত চক্রক পেন্টেন জনুরীয়ক | 
আবর ফরমিক আপি থেকে নুরু করে উচ্চ 

আগবমানবুক্ত ছোট বড় অনেক লরল-শৃঙ্খল 
অযাসিডও পেট্রোলিয়াদে পাওয়। ঘায, যদিও তাদের 
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বিভিন্ন পেক্টরোলিয়ামে নানারকম ফেনগ 
পাওয়া গেছে। য্সদ-ঞজেসল ও জাইলিদের 



বিবিধ সমযোগী, ডাই ও ট্রাই ইথাইল ফেনল এবং 
বিটা স্তাঁপথল! সাধারণতঃ: ফেনলের পরিমাণ 
হ্যাপথিনীয্ন জ্যাসিডের পরিমাণের তুলনায় অনেক 

কম হয়। অবশ্ট রুমালিয়। এবং পোঁলাণ্ডের কোন 

কোন খনির তেলে ফেনলের পরিমাণ স্তাঁপথিনীর় 

আাঁসিডের. পরিমাণের চেয়েও বেশী। এই যে 

ফেনলের কথা বলা হলো, এর! খমিজ তেলের মধ্যে 

গোঁড়া থেকেই থাকে । পাতন এবং ভাঁঙন-ক্রিয়ার 

(01901178) সময় পেট্রোলের মধ্যে অনেক নতুন 
ফেনল জ।তীয় যৌগের উদ্তুব হয়। ফলে এই ধরণের 

তেলে অক্সিজেনের মোট পরিমাণ বেড়ে যায়। 

ক্যালিফোণিয়ার ভাঁঙন-প্রক্রিয়াজাত তৈলাংশে 

গুধু ক্রেপলের পরিমাণ ***১% থাকে । তবু এ- 
থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ক্রেসল উদ্ধ।র করে 

সংক্রমণরেতধক এবং কাঁষ্টসংরক্ষক হিসাবে 

ব্যবহার করা হয়। 

কোন কোন প্ররুতিজাত আ্যাস্ফাণ্টের 

মধ্যে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে অক্সিজেন পাওয়। 

যায়। এই অক্সিজেনের পরিমাণ ১৪-১৫% 
পর্যন্ত হতে পারে। এই অক্িজ্বেন যৌগগুলির 

চরিত্র কি এবং কেনই ঘা! তারা এত পরিমাণে 

এই সব জআ্যাম্ফাণ্টের মধ্যে থাকে, তা এখনও 

সঠিক জান! যায় নি। 

(১) সালফারযুক্ত যৌগ 
অশোধিত খনিজ তেলে সবদাই কিছু না কিছু 

সলফার থাকে । যে সব তেল প্যারাঁফিন- 

প্রধান, যেমন--পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলের তেল, 

তাতে সালফ|রের পরিমাণ কম থাকে |. সাধারণতঃ 

এই পরিমাণ হয় *'১% থেকে *২% পর্যন্ত ; অবশ্য 

কখনও কখনও এই পরিমাণ আরও অনেক কম, 

যথা ***২% ছওয়।ও বিচিত্র নম । যেসব তেল 

ঞ্াপখিন-প্রধান অথবা যাঁর আ্যাস্ফাল্টীয় চিত্রের, 

যেনন-মেক্সিকো বা ক্যালিফোশিয়! অঞ্চলের ভাঁরী 
তেঙ। তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেছী পরিমাণ 

[ ১৭শব্র্ধ, ২য় সংখ্যা 

সালফার পাওয়া যাঁয়। এই পরিমাপ সাধারণতঃ 
হয় ৩% থেকে ৫% পর্ষস্ত। 

পেট্রোলিয়ামে যে সালফ।র থাঁকেঃ তার সাষান্ত 

কিছু অংশ অধুক্ত মৌলিক সালফার হিসাবে 
থ|/কতে পারে, তবে বেশীর ভাঁগই থাঁকে রাসাষনিক 
যৌগন্ধপে। তেলে যদি গোঁড়া থেকেই মৌলিক 
সালফার থেকে থাঁকে, তবে তা ততক্ষণই সেই 
ভাবে অবিকৃত থাঁকতে পারে, যতক্ষণ এ তেলকে 
উত্তপ্ধ না করা হয়। উত্তপ্ত তেলে এই মৌলিক 

সালফাঁরের চরিত্র বদূলে যায়, কারণ তখন সালফার 

আর হাইডেকাঁবনে বিক্রিয়া হয়ে হাইড্রোজেন 

স।লফাইড (3১) এবং মারক্যাপটান তৈরী 

হয়। সালফারযুক্ত যে সব যৌগকে পেষ্টোলিয়ামে 
পাওয়া গেছে, তারা৷ হলো হাইড্রোজেন সালফইড) 

আযালিফেটিক ও আযারে।মেটিক--এই উভয় শ্রেণী- 

ভুক্ত নানারকম মারক্যাপটান, আলিফ্যাঁটিক ও 
চক্রক এই উভয় শ্রেনীর বিবিধ সালফাইড এবং ডাই- 
পালফাইড। এই যৌগগুলি সবই উদবায়ী ; কাজেই 
এদের সবগুলিই সাধারণ প্রক্রিয়াজাত (5618181 

£এ) গ্যাসোলিন নামক টতলাংশে পাওয়া যায়| এই 
তৈলাংশে সালফারের মোট পরিমাণ ***৫% থেকে 
১৫% পর্যন্ত থাকে । এছাড়াও উচ্চ স্ফুটনা্ীন্্ 
অংশেও বেশ কিছু পরিমাণ সালফার থাকে | তবে 

তাদের রাসায়নিক চরিত্র কেমন, তা এখনও জান! 

যান নি। এখানে আর একটা কথাও বলা! দরকার যে, 

ভাঁঙন-প্রক্রিয়াজাত গ্যাসোলিনে বেশ কিছু পরিমাণ 

থায়োফিন এবং এ গোত্রীয় যৌগ পাওয়া গেলেও 

এগুলিকে সাধারণ প্রক্রিয়াজাত গ্যাসোলিনে পাওয়া 

যায়না । এসব যৌগ গোড়া থেকে পেউ্রোলিগামে 
থাকে না, পরে ভাঙন-প্রক্রিয়ার সময় অন্ান্ত 

সালফার যৌগ থেকে এর! বেরিয়ে আসে। 

(৩ লাইক্রোজেনযুক্ত যৌগ 
সাধারণতঃ সব খনির পেট্রোলিক্নামের মধ্যেই 

কিছু কিছু নাইট্রোজেন থাকে বটে, তবে প্যারাফিন- 



ফেয়ার, ১৯৬৪ ] 

প্রধান তেলে, যেমন-পেনসিলভেনিয়া এবং 

মিসিগান জেলার তেলে নাইট্রোজেনের পরিমা 
খুবই কম হয়; পেনসিলভেনিযাঁর তেলে এই পরিমাণ 
*১০৮% | অনেক সময় এই ধরণের তেলে নাইট্রো- 
জেনের পরিমাথি আরও অনেক কম হয়--সে এত 

কম যে, সনোছ হতে থাঁকে নাইট্রোজেন এতে 

সত্যই আছে কিনা? নাইট্রোজেন সবচে 
বেশী থাকে চক্রক হাইডেকারধন-প্রধান তেলে, 

যে তেল পাঁওয়। যাঁয় কাঁলিফো মিয়া, মেক্সিকো 'এবৎ 

দক্ষিণ আমেরিকায় । কা।লিফেশিষ্বার ভেলে 

নাইট্রোজেনের পরিমাণ **৮২% পর্বস্ত হতে পারে। 

এই জীতীয় অগ্ভ কোন কোন তেলে নাইট্রোজেনের 

পরিমাণ আরও বেশী, অর্থাৎ ২% পর্যস্তও হতে 

দেখা গেছে 

আজ পর্যন্ত যতগুলি নহিট্রোজেন যৌগ পে্রো- 
লিপ্নামে পাওয়া গেছে, তাঁর সবই হলে! উজব-ক্ষার 

(78871 0886) জাতীয়। অশোধিত তেলে 

গোঁড়া থেকে যে সব নাইট্রোজেন যৌগ থাকে, 
তাঁদের রাসায়নিক চরিত্র সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট করে 

কিছুই জানা যায় নি। যতটা জানা গেছে তাতে 
মনে হয়, তারা কুইনোলিন জাতীয় বহকেন্ত্রিক 
(69151701621) যৌগ। পাতনক্রিগ়ার সময 

এই সব সনাতন যৌগ ভেঙে যাঁর এবং তাঁথেকে 

অন্তান্ত ছোট ছোট ন্তুন যৌগ উৎপন্ন হয়। 
এগুলিকেই বিভিন্ন পাতিত তৈলাংশে পাওয়া যায়। 

তবে এই সব নাইট্রোজেন যৌগ যথেষ্ট উদ্বায়ী নয় 
বলে গ্যাসোলিন বা ডিজেল তেল জাতীয় নিয় 
স্বুটনাঙ্ধের তৈলাংশে এদের পাওয়া! যায় না। 

পেঙ্রোলিয়ামের কেরোসিন নামক অংশেই এর! 
প্রথম খাবিভত হয়| অন্থান্য উচ্চ শ্কুটনাক্কের 
'অংশৈও এর! ঘথেঈট পরিমাণে থাকে | দেখা গেছে, 

অই সব যৌগ হলো কুইদোলিন র! পিরিডিন এবং 
ভ।দের কআযালকিলাইড (৪15)19150) সঘগোধি। 

ও রেজির,ও জ্যংসফাল্ট-জাতীয় যৌগ 

.. খোল -বযাঁগের. বৈশিষ্ট্য হলো এই. ঘে। এবের.. 
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মধ্যে কার্ধন, হাইড্রোজেন তে খাকেই, তাছাড়া 

এ সঙ্গে অক্সিজেন, সালফার এবং প্রাবশঃং নাইট্রো- 
জেন পরমাঁণুও একই সঙ্গে অণুতে যুক্ত থাঁকে। 
পুর্মে অক্সিজেন, সালফার বা নাইট্রোজেনযুক্ত 
যোগগুলির আলোচন। করা হয়েছে । তাদের তুলনায় 
এদের ধর্মগত বৈশিষ্ট্য এই যে, এর] অনিষ্নত।কার 

(100101005) এবং নমশীয় | এই জাতীয় 

যৌগ প্রধান ঃ ছু'রকমের হয়--(ক) আ।স্ফাঁলটিন 

শেণীর এবং (খ) প্রশমিত (6৮051) রেজিন 

শেণীর। এদের কোনটারই রাসায়নিক চরিত প্পষট 

জান। খায় না। তবে দেখা যায়, হান্ধা এবং 

তরল প্যারাফিন হাইড্রেকাণনে কঠিন আস্ 
ফা্টিনগুলি দ্রবীভূত হয় না। এথেকে অনুমান 
করা যেতে পারে যে, এই শ্রেণীর ঘৌগে আরো- 

মেটিক জাতীয় অন্গুরীরই প্রাধান্য । আবার প্রশমিত 

রেজিনগুলি হলো প্রান কঠিন (36877150110) । 

তারা সব রকমের পে্্োলিষামজাত টতলাংশেই 

দ্রবীভূত হয়। অতএব আন্দাঁজ করা যায় যে, এই 

শ্রেণীর যৌগে বিভিন্ন জাতীম্ন অন্গুরীর সঙ্গে কিছু 
পরিমাণ প্যারাফিনীন্ব শৃঙ্খলও যুক্ত আছে। 

প্যার।ফিন-প্রধান পেঞ্্রোলিয়ামে এই সব ধোঁগ 
খুব কম পরিমাণে থাঁকে, মেমন--পেনসিলভে নিয় 

ধনির শ্েেলে এদের গারিমাণ মাত্র ১:৫%। কিন্ত 

ঠাঁপথিন-প্রধান বা আযাসফাঁলটচীয় চরিত্রের তেলে 

এদের পরিমাথ অনেক বেশী হতে পারে % যেষন- 

ক্যালিফোনিঘা বা মেক্সিকোর ভারী তেলে এদের 

পরিমাণ ৩---৪*% পর্স্তও ছ্য়। ৃ 

' আস্ফাঁলটিন এবং প্রশমিত রেজিন--এই উতগ 
প্রকারের যৌগই কার্ধতঃ অনু্ায়ী ; কাজেই নিম 
শুটনাক্ষের অংশে (যেষন--গ্যাফোলিনে ) এর 
থাকে না। তৈলাংশের শ্দুটনাগ্ক যত বাড়তে থাকে, 

তততই তাঁদের মধ্যে এই সব 'ঘৌগের অবস্থিতির 
'পরিমাশও বাড়তে খুকে। হানা ্যানী়- তকে, | 
(9885 82:০8), এই. পরিষাণি ছয়. +২৮ই ৯১: 
পবন. পাঁতধ-কিতার. পর পে্োলিকাদের বে 



হ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

অবশেষ (7২951086) পড়ে থাকে, তারই মধ্যে এই 

শ্রেণীর যৌগ পধচেয়ে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। 

(৫) ধাতুযুক্ত যৌগ 
পেষ্ট্রোলিধাম মাটির নীচে খনিতে পাঁওয়। বায়। 

খনির গভীরে নানাবকম পাথরের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন 

থাকবার ফলে কিছু কিছু আজব পদ9৫ পেট্রোলিয়াম 

ঢুকে ঘাঁওষ। সম্ভব। তাছাডা পেট্টোলিষামের সঙ্গে 
প্রা সর্ধদাই কিছু পরিমাণ গুনজলও পাঁওষা খাষ। 

এই শ্ননজল প1ওষাঁব বাঁবণ এই হতে পারে ষে, 

অতি প্রাচীন কাঁলের "ষ সমুদ্রের জৈব পদার্থ 

সম্পৃক্ত তলানি থেকে এই পেট্রোল উৎপন্ন হয়েছে, 
কষতো সেই সমুজ্রেরই কিছুটা লবণজল এ টজব- 

পদার্থের সঙ্গে একে ব1ঞিত হষে চিরকালের জদগ্ঘে 

পেট্রোলিয়/মের সঙ্গে থেকে গেছে। সম্ড্রের জলে 
নানারকম অটজৈব লবণ থাকে; কাজেই সে সব 

লবণের কিছু অংশ (পট্রোলিঘামের মধ্যে শন্ুপ্রবিষ্ট 

হয থাকা সম্তব। এগুলি সবই হলো বাইবে থেকে 

ঢুকে পড়া; স্থতরাৎ পেফ্রোলিষ!মের অন।য্ম অজৈব 

পদার্থ। কাঁজেই এদের অধিকাংশকেই সহজ 
কৌশলেই পেট্রোলিস্াম থেকে আলাদা করে দেওষ। 
সম্থব | কিন্তু এই সব অজৈব পদার্থ ছাঁড়।ও এমন 
কতকগুলি অব পদার্থ পেট্রোলিয়ামে পাও 

যাঁর, যেগুলি বাষ্টরে থেকে আসে নি, গোঁড়া 

থেকেই খনিজ তেলে ছিল, অর্থাৎ তাঁর। হলো এ 

তেলের অচ্ছেগ্ক অংশ ॥ কারণ তাঁবা পেট্রোলিয়া- 

মেরই অন্তমিহিত ধাতব যৌগ। এই দিতীয় 
প্রক(রের ধাতব যৌগগুলিঈ আমাঁদেৰ এখাঁনকাব 

প্রধান আলোচনার বিষয় । 

বিশেষভাবে পরিষ্কাত হবার পরেও পেট্রো- 
লিগ়্ামকে। বিশেষতঃ অপেক্ষার ভারী তৈলাংশ- 

গুলিকে পোড়ালে শেষ পর্যন্ত একটুখানি ছাই পড়ে 
থাকে, ষা কিছুতেই আর পুড়তে চায় না] এই 
আদা ছাইটুকই হলে! পোট্রালিয়ামের তিতযকার 
আজব পদার্থ। এ ছাই থেকে উপরিউক্ত প্রথম 
প্রকারের «এট সব অজৈব পদার্থ পাওয়া গেছে” 

[ ১৭শ যর্য, হব শংখ)। 

সিলিকা (বালি), আয়রন (লোছ1), জ্যাপু- 

মিনিধাম, টাইটেনিয়াম। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্ে- 

সিয়াম । অনেক সমধ বালির পরিমাণ ছাই-এর 
মোট ওজনের অর্ধেকেরও বেশী হতে দেখা যায়। 

এখন দ্বিতীয় প্রকারের ধাতব যৌগের কথ|। 
এই প্রসঙ্গে ছুটি ধাতুব নাম বিশেষভ।বে উল্লেখ- 

যোগ্য । একটি ভ্যানেডিযাম এবং অপবটি নিকেল। 

সব দেশেব সব খনির পেট্রোলিয়ামেই এই ছুটি ধাড় 
কিছু না কিছু থাকেই। আশ্চর্ষের বিষষ এই যে, 

দেখা গেছে নানারকম ডূমিজ ও সামুদ্রিক প্রাণী 

এবং উদ্টিদদেহেও এই ছুটি ধাতু থাঁকে। ফলে, 

এথেকে পেট্রেলিযাম উত্ভবের জৈব-প্রকল্পের 

স্বপক্ষে যুক্তি আরও জোরালো হষ। অবন্ঠ ধাতু 

ছুটি পেট্রোলিষামে খুবই অক্লপবিমণে থাকে | 

সাধারণতঃ প্রতি দশ লক্ষ ভাগ তেলে & ধাতু ছু্টিৰ 

প্রত্যেকটি থাঁকে মাত্র পাঁচ তগ করে অর্থাৎ « 

ভাগ প্রতি দশ লঙ্গে | অবশ্ঠু ক্যালিফোনিধাব তেলে 

এই পরিমাণ বেগী হয়; প্রত্যেকটি ধাতু থাঁকে প্র] 

৮ ভাগ প্রতি নিযুঠে। কিন্তু সাস্তামারিষ! খনিব 

তেলেই ধ|তু দুটিকে সবচেষে বেশী পরিমাণে 

পাওষা যাষধ? নিকেল থাকে ১** ভাগ এবং 

ভ্যানেডিয়াম থাকে ২** ভাগ প্রতি নিষুতে। 

ভ্য/নেডিষাম খুবই মুল্যবান এবং নানা বিষয়ে 

অত্যন্ত প্রযোঁজনীষ ধাতু; কাজেই ব্যবসায়িক 

ভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম থেকে এই ধাতুটিকে উদ্ধাৰ 

কর! যেতে পারে। 
এছাড়া বিভিন্ন পে্রোলিয়ামে অত্যন্ত অন 

পরিমাণে এই সব ধাতুও পাওয়া ধায়; বথা-- 

মলিবডিনাম, জিঙ্ক, গোঁন্ড। সিলভার, কপার, 

টিন, লেড। কোরান্ট, মাঙ্গানীজ, জোধিয়াম, 
আর্সেনিক, বেরিয়াম,। ্রনসিক্বাম। সোডিয়াম, 
পটাসিয়াম প্রডৃতি। কোস কোন তেলে লামায় 
পরিমাপ কম্ফরাসেরও সন্ধান যেলে। অবনত পরা 
এত জয় গৰিমাণে খাকে খে, কোন খ্যত্সারিক 

প্রশ্নোজনে এদেগ কাজে লাগানো সন্ধব না! 



নীলের কথা 
মোহাঃ আবু বাকৃকার 

একদা নীলের চাস হন্চো বাংলার ধানের 

অমিতৈ। তখন চাষীরা ধান রাতীত নীলের চাক 

করেও সংসার চালাতে! | কিন্ত এই নীলের চা বন্ধ 

হয়েছিল, যখন নীলকরেরা বৈজ্ঞানিক উপাজজে 

অন্থতভিজ্জ পদার্থ থেকে আবিষ্কৃত নীলের ব্যবসায় 

সম্প্রপারণের জন্তে চাঁলিয়েছিল নীল-চ।সীদের উপর 

অমাহুমিক অত্যাচার-সে অত্যাচারের মধা দিয়ে 

জন্ম নিয়েছিল সর্বজনবিদিত নীল-আন্দোলন। 

কিন্ত যে নীলকে ভিত্বি করে নীল-আন্দোৌলনের 

স্ত্রপাঁত, সেই নীল সমদ্ধে আমরা আঁলোঁচন! 
করবো 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ুত্ঠিজ্জ পদার্থ থেকে 

নীল আরিদ্কিত হবার আগে শীল গাছ থেকেই নীল 

উদ্ধার কর! হতো । নীলের গাছগুলিকে বা যে সব 

উদ্ভিদ থেকে নীল পাঁওয়! যায় সে সব উদ্টিদকে 

বিজ্ঞানের ভাষায় “ইপ্ডিগোঁফের।” বল! হয়। ভাই 

বিজ্ঞানে নীলজাতীয় "জব রগ্গকসমূহকে বল| হয় 
ইত্তিগো বা ইত্তিগোটিন। এই ইপ্ডিগো বা ইত্ডি- 

গোটিনই হচ্ছে আমাদের পরিচিত নীল। কিন্ত 

ইণ্ডিগোফের! গাছগুলিতে ইত্ডিগোঁটিন থাঁকে না, 
থাকে ইণ্ডিকান। এই ইগ্ডিকাঁনই পরে হাইডে- 

ক্লোরিক আাঁসিড কিংবা এনজাইম (যা নীল" 

গাছের পাঁতাগুলিতেই থাঁকে ), যেগুলি আর্দ্র 
বিশ্লেষিত (350:015599) হয়ে ইগ্ডোক্সিলে 

পরিধর্তিত হয় এবং এই ইপ্ডোক্সিলই বাতাসে 

জারিত হয়ে ইণ্ডোগোটিন বা নীলে পরিণতি 
লাভ করে। এই জন্ভেই সে যুগে নীল-চাষীরা 
নীল গাছগুলির ফুল ফোটবার আগেই পাতাপমেত 
ডালগুলিকে ছোঁট ছোটি করে কেটেছুনিয়ে বড় 

বড় কাঠের গাঁমলায় জলের নীচে ডুবিয়ে 
॥. ২ 

রাখতো! প্রান ১* শন্টা থেকে ১৪ ঘণ্টার মধ্োষ্ট 

নীল গাছস্থিত ইপ্ডিকাঁন অব্রবিশ্লেসিত হয়ে গ্রকো্জ 
এবং ইণ্ডোক্সিলে পরিণত হতো । 

014717061+790- 0০0 + 

ঈত্ডিকন জল ইপ্টোন্িল 
0617:90৫ 

ডি-গুকো।জ 

ঘদিও উপরিউক্ত রাস|ক্কনিক বিক্রিঘ্ায় কিছুটা 

আমোনিয়া উদ্ভূত হয়, ত৷ বাতাসের সঙ্গে মিশে 

মাষ, কারণ আর্রবিশ্রেষণের সময গাঁমলাগুলি খোল! 

থাকতো যদি আ্যামেনিয়। বেরিযে না যেত, 

তাঁছলে হল্দে রঙের একটা দ্রবণ পাওয়া! 

যেত] মাহোঁক কার্ধতং আ মোনিয়া আপনা-আপিনি 

বেরিয়ে ধেত বলে হল্দে ভ্রবণের পরিবর্তে 

ইতডেকঝসিলই পাওয়া যেত। অতঃপর ইঞ্ডোকসিলকে 

বাতাসে ভালভাবে আলোড়িত করা হতো, যার 

ফলে জলে অদ্ত্রবণীষ্ব ইপ্ডিগে। বা নীল ছোট ছেট 

খগডাঁকারে পূণক হয়ে ষেত ; 

0৮908 +05- 0ধচ79055+2750 

ইপ্ডেজ্সিল অক্সিজেন ইণ্ডিগোটিন জল 

বাবাতাস বা নীল 

অতঃপর নীলের ছোট ছোট থগুগুলিকে পৃথক করে 

নিয়ে জলে ফুটানো হতো । পরে পুনরায় ছেঁকে 

নিয়ে শুষ্ করে খাপে পুরে বাজারে ছাড়া হতো। 

ফ্লল ফোঁটবার আগে পর্বস্ত নীল গাঁছগুলিতে 

সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ইপ্ডিকাঁন থাকতো! বলে 

ফুল ফোটবার আগেই নীল গাছগুলির পাতাঁসমেত 

ডালগুলি বৎসরাস্তে ছু-বার কিংবা! তিনবার কেটে 

দেওয়া হতো । " | 

এ তো গেল নীঙ্গের গাছ থেকে নীল তৈরীর 



৭৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

কথ। | এব|রে অ।সা ধক বৈজ্ঞ।নিক, ৬থ। রাঁসাফনিক 

পদ্ধতিতে নীল তৈরীর কথায়। বর্তমানে যদিও 

জম্ুছ্িজ্জ পদার্থ থেকেই রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল 
তৈরী হষ, তবুও রাসায়নিকদের নীল টতরীর জন্তে 
মাথ। ঘ(মাতে হয় সেই ই্ডোক্সিল পদার্ঘট। (য। 

নীল গাছ, তথ] প্ররুতি থেকে পাঁওয়। যেত) 
প]বার জন্তে। তবে কি রাঁসাম্ঘনিকের! তাদের 

গবেষণ।গারে সেই নীল গাছের চাঁন করেন ? না 
তারা নীল গাছের চাঁম করেন না। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে উর ইণ্ডকসিল পদার্ঘটা গবে্সণ।গাঁরে টতরী 
করেন। এর জন্তে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে 

নিয়েছেন আঁনিলিন নামে একটা র।সায়নিক 

দ্রব্যকে। আযনিলিনের সঙ্গে অগ্ঠান্তি রাসায়নিক 

দ্রব্যের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিন।ইল গ্লাইসিন ন!মে 
একটা যৌগিক পদাথ প্রস্তত করেন। এই যৌগিক 
পদার্থটিকে অতঃপর কস্টিক সোডা ও কস্টিক 
পটাঁসের সঙ্গে উত্তপ্ত করে ফিনাঁইল গ্লাইসিনের 

সোভিয়ম ও পটাসিয়াম লবণে (11259 

9, 5810 06 101)6]05] 815015 ) পরিণত 

করে নেন। অতঃপর এই লবণটিকে পুনরা 
সোডিয়াম আযঁমাইড, ' কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক 
পটাসের সঙ্গে প্রায় ২২০০--২৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড 
পর্যন্ত উত্তপ্ত করে ঈপ্সিত ইণ্ডোঝ্সিল দ্রব্যটি তৈরী 
করেন। পরে ইগ্ডোক্সিলকে বাতাসে জাপ্রিত 
করে ইত্ডিগে৷ বা নীল তরী হয়। 

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাঁসায়নিকের। 

আযাঁনিলিনের সঙ্গে অন্তান্ত রাসায়নিক দ্রয্যের 

বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিনাইল গ্রাইসিন তৈরী করেন। 

প্রথমে আনিলিনের সঙ্গে ক্লোরেআ্য|সিটিকের 

[ ১৭শ বধ, ২য় সংখ্যা 

বিক্রিঘ। খটিয়ে ফিনাইণ গ্রাইসিন তৈরী করা হতো | 

কিন্ত আজকাল ফরম্য।লডিহাইডেন্ সঙ্গে প্রান্ত 

৫৯-৮*০ সেন্টিখ্জেড তাপমাত্রায় সোডিঘাম বাই- 

সালফ|ইটের সম্পৃক্ত দ্রবণের বিক্রিয়া ঘটানে। হয় 
এবং বিক্রিয়াঁজাত পদার্থটিকে আযনিলিনের সঙ্গে 

প্রায় ৫০-৭৫০ সেপ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা 

হয়। এর ফলে নতুন একটা পদার্থ উদ্ভৃত হয়। উদ্ভূত 

পদার্থ টিকে সোডিয়াম সায়নাইডের জলীয় দ্রধণের 

সে বিক্িয়। ঘটানো হয। এর ফলে ফিনাইল 

£াইসিন নাইই্াইল উদ্ভুত হয় এবং উত্তৃত পদার্থটিকে 

জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিষে ফিনাইল গ্লাইসিনে 

পরিণত কর] হয়। 

ইত্তিগে। বা নীল জৈব নীল রঞ্জকসমূহের মধো 

প্রাচীনতম এবং বর্তমানেও একটি উত্ুষ্ট রঞ্জক 

পদার্থ। বছ প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে 

ই্ডিগো বা নীল রঞ্জক হিসাবে ব্যবহ্ত হয়ে 

আঁসছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে নীল- 

চাষের কথা মার্কোপোলে। উল্লেখ করে 'গেছেন। 

এই নীল হচ্ছে তাঁর ওজ্জন্য বিশিষ্ট গাঢ় নীল রঞ্জক। 

এটি জলে অদ্রবণীয়। সেজন্তে নীল দিয়ে কোঁন 

ফ্যাঁত্রিককে রঞ্রিত করতে হলে প্রথমে নীল রঞ্জকটিকে 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্যাটে সোডিশ্বাম হাইপোঁসাল- 

ফাঁইটের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে মিশানো হয়, যার 

ফলে অদ্রবণীপ্ষ নীল রগ্জকটি দ্রুবণীয় নীল রঞ্জকে 
(00160 1)106) পরিণত হয়! এখন এই 

দ্রব্ণীয় নীল রগ্তীকের দ্রবণে ফ্যাব্রিক প্রভতিকে 

প্রথমে ভিজিয়ে নেবার পর বাঁতাঁসে শুকিয়ে 

নিলেই ফ্যান্রিক প্রভৃতি নীল রঙে রঞ্রিত হয়ে 

যায়। 



চুল নিয়ে চুলচেরা! তর্ক 
মণীশরঞ্জন চক্রবর্তী 

ছেলেবেলায় একটু দুষ্টুমি করলেই মা-ব।বা স্বেহ- 
মিশিত ভ্খসন। করতেন বারদদর*্বলে। ড|রউইনের 

বিবর্তনবাদের কথা স্মরণ করেই হোক বা তার 

গবেষণার প্রতি সম্মান দেখিণেই হেক--এই 
বদর কথাটির ব্যবহার সম্পর্কে কিন্তু প্রাধাণিক 
তাৎপর্য আছে। দুটুমির মত! একটু বৃদ্ধি পেলেই 
গাষে হাত তোলবাৰ ব্যাপার এমে ষেত। মায়েদের" 

বা দিদি অথবা মাতৃস্থ(নীয়া গুরুজনদের আবার 

লগা লঙ্ব। টলের দিকেই বিশেষ করে নজর পড়তো] 

সে দিক থেকে যদিও বুদ্ধিমানের কাজ হলো চল 

কেটে ছোট করে ফেল|। আমরা শা হয় তাই 
করলাম--এমন কিঃ অব্যাইতিও গেলাম--কিন্ত 

বোনেদ্র বেলায়? কত আর চু কেটে ছোট 

করে ফেলা যাঁম? এমন একট! অবস্থা আসবে, 
যখন চুল আর কাট। চলছে না-বড় রেখে প্রসাধন 

করতে হুবে। চুলের উপর বিভিন্ন কেশবিস্তাসের 

গবেধণাও সুরু হবে। তখন কি করে সেই চুল- 
গুলিকে প্রতিহত করা যাবে? কিশোরীকে 

শারীরিক নির্যাতন নাকরে সজোরে চুলে মুঠি 
ধরে বার ছুই ঝাকুনি দিলে সুদে-আমলে বাগ 

বা অভিমানের উপশম কিছুটা হবে, সশদেহ নেই। 

ফলে হাতে যে কয়েক গাছ! চুল উঠে আগবে, 

তাই যথেষ্ট। এই রকম গোছা! গোঁছ! চুলের বিনাশ 
অবশ্ঠ চিরুণী সহকারে আচড়াবাঁর ফলেও তো 

হয়| কাঁজ্ইে আক্ষেপ করে আর কি লাভ? 
মা ব! মাতৃস্থানীয়া কেউ এই রকম একটু সঙ্গেহ 
ভরৎসনা করলেই বুঝি মহ!ভারত অশুদ্ধ? আর 

যখন উগ্র আধুনিকত| দেখাতে গিয়ে আমরা 

চুলের দফা রফা করে দিই? পড়তে বসে, বইয়ে 

অধিকতর মনোযোগ দেবার জন্তে অজান্তে যখন 

একের পর এক মাথার মোটা বুড়ো চুলগুলিকে 
ছিডভে সুরু করি-তখন? ছেলেবেলায় কেন, 

বড় হয়েই ভো শোনা গেছে যে, বুড়ো মোটা 

টলগুপিকে নরম চুঁণের সমষ্টি থেকে এমনি করেই 

বাদ দিই। 
বন্তী বা পাড়াগাক্ধে কিন্তু টরপাঠ়ুলি মা হলে 

ঝগড়াই জমেশা। মুগ্তিত মস্তক না হলে পিতৃ" 

খাত এাদ্ধের অধিকারী ব| ব্রা্ষণহওয় অসম্তব | 

১ থাকলেও বিপদঃ আবার না থাকলেও ' 

অশোভন । আমেরিকার শ্রেষ্ট ব্যবসাঁই হলো চুলের | 
পত্রিকা সংবাদে প্রকাশ যে, ব্যবসাধ্ীরা যে কোন 

দামে ম|থার চুল কিনতে ইচ্ছুক | 

চল নিয়ে £ুলচের! কত তর্কই না করা যায়! 
স্ন্টপাঁয়ী জীবের এক বৈশিষ্ট্যই হলো যে, 

এহধকের (20011610015) উপরিভাগ থেকে টুল 

গজাবে। কাজেই মাথায়, মুখে, নাকে, কানে, 
দেহের প্রতি অংশে, বাছুর নিষ্নদেশে, শরীরের 
নিমাঙ্গে কেবগ চুলের বাহার । 

একমাত্র করতল ও পদতল ছাড়! চুলের 

বিস্তৃতি মানবদেহের অবত্র। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগ় 

প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, জণ অবস্থার পঞ্চম মাস 

থেকেই টুধের উত্পত্তি। এই সময় অবশ্ঠ দেহের 
বিভিন্ন অংশেই প্রধনতঃ চুলের বিস্তৃতি ঘটে। 

মাথার টুল মষ্ঠ মাসে জন্ম এবং 'তাঁর সঙ্গে 
চোখের উপরিভাগে অর্থাৎ ভ্র এবং চোখের 

পাঁতায়ও দেখা যায়। ভ্রপের এই চুলগুলিকে বলা 
হয় লান্থগো। সাধারণত: খুব নরম এবং ম্পর্শকাতির 

হলো এই লাহ্থগো। নপ্তম মাঁসের মধ্যেই লাহুগোয় 
সমন্ত রকম বিস্তৃতি ঘটে থাকে। জন্মের পুর্ম- 
মুহূর্তেই এই সব গর্ড-কেশখলি জগের দে. 



৯৬ জ্বীন ও বিজ্ঞান 

থেকে ঝরে পড়ে। এর পর শরীরের উপরি- 

ভাগ আর বহিরাবরণকে ঢেকে রাখে লাহুগোর 

চেষে আরও একটু মোটা এবং খন কালো চুলের 

সমষ্টি জন্মের পর যে সব শিশুদের গায়ে খুব 
কালো কুচকুে চুলের ঘন দেখা যায়, ৩1 ইলে। 

এই ধরণের চুলের সমষ্টি | 

দশজন ছেলে বা মেখের (অবশ্য পুর্ণবয়স্ক ) 
দেহের ঢুলের সমষ্টি নিষ্বে গব্ষেণ। করলে দেখ 

ধ|বে, ব্যক্তিগতভাবে একের সঙ্গে অপরের এক 

বিপ্লাট পার্থকা। প্রথমেই ধর। যাক, টুলের প্রকার 
শিগ্কে। 

&লের প্রকার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । 

কারোর চণ কোকড়ানো, কারোর ঢেউখেলানো, 

আবাগ কাকোর হতে মাথার চুলে চিরুণীও আমল 

পায় না-_ এমপই সজারুর কাটার মত খাড়া খাড়। 
চুণ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাডন সমগ্র পৃথিবীর 
মানবজাতিকে চুলের রকম নিষে উপরিউক্ত তিন 

প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন । 

(ক) অত্যন্ত কুঞ্চিত এবং অনেকটা ভেড়ার 

(ল/মের মত গুটিপাকানে! অথবা ঘড়ির ম্প্রিং-এর 
মও প্যাঁচানো অথবা চক্র/কার। ইংরেজীতে 
এই চুলকে বলে উলোটি চস (0190051)005)। 

আফ্রিকার নিগ্রো, নীল নদ এবং সুদানের পিগষী 

(খর্বকায় উপজাতি ) এবং ভারতের আন্মানের 

৪ংগী ও জারাঁওয়াদের মধ্যে এই রকম চুল দেখ। 

যাষ। ফিলিপাইন ও মালয় দ্বীপপুণ্ধের সেমাং, 
টাপিরে! এবং ইটা উপজাতিদের মধ্যেও এরূপ চুল 

বহুল পরিমাণে দেখা যায়। কেরালার ক।ডাঁর উপ- 

জ।তিদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পুলাইয়া, 
পাঁরাঁবান, মালপন্ট ম ইত্যাদি উপজ্|তিদের মধ্যেও 
এই রকম চুল পাওয়া যায় বলে পুর্ষে ঘোষণা করা 

' হয়েছিল, কিন্তু লথকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালক 
প্রামাণিক সংগ্রহ তা উচ্চকণে অন্বীকার করছে। 
দক্ষিণ ভারতের মুষ্টিমেরর আঁদিবাঁসী গোষ্ঠীর মধো 

এই ধরণের য| ছুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ 

| ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

হয়েছে, তা হলো মিউটেশনের ফল। ভারতের 

সাড়ে তিন কোটি “একলব্যের' মধ্যে এই চুলের 
বিস্তৃতি খুবই বিরল। 

(খ) ঢেউখেপানে। টুণ বা ইংরেজীতে থাকে 
বল! হরে থাকে সাঁইমোটিচাস (07809061- 

০130945), তা হলে। মূলতঃ ভারতের প্রধান 

চুলের রকম। অল্প কোঁকড়ানো বা ঢেউখেলানে। 

১৭, ভারতের সাড়ে তিন কোটির প্রান তিন 
কোটি এিকলব্যের' টুলের গড়ন। দক্ষিণ ও 

উত্তরদেশ এবহ পশ্চিম ও মধ্য ভারতের লোকেদের 

মাখার চুল হলে| এই রকম । অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের 

মধ্যে এই চুল বিশেষভ|বে লক্ষণীয় । বাঁঙ। 
বিই[রী, মীন্র/জী, উড়িয়া-_কেউ এই ঢুল থেকে 
বদ পড়ে না। 

(গ) তৃতীয় বিভাগে হলো লিওটিস।৮ 

(18190100083) ব| সোজা মক্ণ চুল, ঘা মঙ্গল 

জাতির বৈশিষ্ট্য । নাগা, কুকী, নেফাপ আদিবাসী, 
আসামের মঙ্গোলীয় উপজাতিদের মধ্যে এই চুলের 

বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। 

চলিত কথায় আমরা নিগ্রে। চুল (ক বিভাগ ), 
কোকড়ানে। চুল (খ বিভাগ) এবং মঙ্গোলীয় 
টুল (গ বিভাগ ) বলে আমর! জনসাধারণকে চুল- 

চের! বিচার করে এসেছি। 

সোজা মস্থণ টলের আবার তিনটি উপভাগ 
আছে। যেমন--টান| সোজা, সোজ। মহ্ুণ এবং 
খুব অল্প কোকড়ানো। 

ঢেউখেল[নে। এবং কুষ্চিত গুটিপাকানে। চুলেরও 
অনেক উপবিভ।গ দেখা যায়৷ এই নিয়ে আর 
বিশেষ আলোচনা আপাততঃ থাক। 

চুলের এই শ্রেণীগত বিভাগ সাধারণতঃ 
নিউয়ার্টের চার্ট দেখে ও তার বাঁকানো! এবং 
কোঁকড়ানো ভাব দেখে বিচার করতে হৃদ । 

সোজা মহ্ছণ চুলকে লঙ্বা করে মোম অথবা 

প্যারাফিনে রেখে ক্যালিপার দিয়ে তার ডেউগুলির 

গভীরতার মাপ নিলে খুব বেশী হলে ৫৫ থেকে ৬ 
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সেন্টিমিটার হবে। সেই তুলন।ধ নিগ্রো চুলের 
ঢেউদ্নের গভীরতা! হলো ১২ সেপ্টিমিটার। তাঁছাড়। 
আরে! সুন্দর বৈজ্ঞ(নিক পরীক্ষাও করা যায়| যেমন 
-গ বিভাগের চুলের “ওয়েভ লেংখ' হলো খুব বেণী । 

খ বিভাগে তার চেষ়্ে কম এবং সবচেয়ে কম 

“ওয়েভ লেংখ' হলো “ক' বিভাগে । ক বিভাগে 

৭ থেকে ১* মিলিমিটার হলেগ বিভাগে হবে ৫ 
সেন্টিমিটার । 

মাথাঁর একটা চুল ছিড়ে পরীক্ষা করলে দেখ। 

যাবে যে, চামড়ার অস্তর্দেশে এর গোড়া পত্তন 

হয়েছে, একটা সাদ। সুপুষ্ট কুঁড়িতে। এই কুঁড়ির 
বৃদ্ধি মনেই চুলের বুদ্ধি। কুঁড়ি যত অস্থর্দেশে 
ফুলছে বৃদ্ধিও সেই অন্পাতভে ঘটছে। 

চুলের একেবারে নিশ্নতম অংশ্রে নান হলে! 

কড়ি-অনেকটা।সাঁদা পো্তদানাপ্ধ মত দেখতে । 

অনেকে এই কুঁড়িকেই আবার ইলের মু বপে 
থাকেন । মূলের মধা অংশকে বণ! হয় কা (রং 

অবশ্থই “কালে! বা তামাটে ) এবং এই কাণ্তই 

শরীরের চামড। ভেদ করে একেবারে ত্বকের 

আচ্ছাদন হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কে 

থাকে। চণের মুল আধার চামড়ার অন্তর্দেশে 

ফলিকল (০911116) নামে এক শ্গ্ম আাংশের সঙ্গে 

জটিলভাবে জড়িয্বে থাকে । চুল কি রকম ধরণের 

হবে, তার সবটাই নির্দেশ দিচ্ছে এই ফল্সিকল। 
চুলের ওজন নির করে তার বুনশের উপর । 

ধদি খুব পাঁতিপা আর নরম বুনন হষ, তবে ওজন 

হবে খুব কম। যত কর্কশ বা মোটা বুনন» 'ওজন 
তত বেশী। রং 

গঠনের দিক থেকে চুলকে প্রধানত: মোট।, 
মাঝারি এবং পাতপ1--এই তিন ভাঁগে বিভক্ত করা 

যেতে পারে। বিখ্যাত চুল-বিশারদ অধ্যাপক 

গার্ম বলেন যে, মানুষের মাখার চুল ২৫ মিউ থেকে 

১২৫ মিউ-এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। পূর্ণবব্স্ক 
মাঁচুষের বেলায়, বিশেষ করে ধারা! খুব পাতলা 

কোমল চুলের জ্ধিকারী, তাঁদের চুলের ঘনতা ৬৭ 

চুল নিয়ে চুলচেরা তর্ক ২ 
মিউ | ইউরোপীয়দের টলের ঘনতা ৭* মিউ। 

জাঁপাঁনী বা চীন দেশের অধিবাঁসপীর মধ্যে তা বৃদ্ধি 

পেয়ে ১০* মিউ পর্যন্ত হয়। শেষ অবধি গার্প এক 

পিদ্ধান্তে এসেছেন এই ধ্যাপারে, যেমন- পাতলা 
টুলের ঘন ঠা গড়ে ৫৬ মিউ, মাঝারি চুপ ৭৭ মিউ 

থেকে ৮৪ মিউ, আর এর উপরে হবে সব মোটা 

টুল। 
অপরাধী নির্ণয়ের সময়ে চুলের গুরু ও নেহাৎ 

কম শয়। কলক|শহার কয়েকটি বিখ্যাত হত্যা- 

কাণ্ডের রহন্তা উদ্ঘ(টণ করতে চুলের দাঁন কম 

ছিল না। 

চুলের স্তন্তদ গুকে (1১800 লঙ্বালস্িভাবে কেটে 

পরীক্ষ/ করে দেখা গেছে যে, একেবারে অস্থর্বতী 
অংশ হলে। মেডুলা বা পিথ। মেড়ুলা তৈরী হয়েছে 
কওকগুণি শঙ্গা্তি এপিখেশিঘালি কোঁষ দিয়ে। 

এই মেড়লাকে চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে 
একট! বন্কল বা বহির।বরণ (09:66) 1 বঞ্জল 

তৈরী হয়েছে কতকগুলি মুলাকৃতি এবং সঙ্কুচিত 

কোষের ছাব|] এই কোষের ভিতরেই থাকে চুলের 
রঙের আধার চুলের রং নির্ভর করে কতকগুলি 
রঙের দানার উপর, আবার এই রঙের দাঁনাগুলি 

খঁকে বক্ধলের কাটার মধ্যে! চুলের সবচেয়ে 

উপবের অংশকে বলে হক বা খুষ্ি। 

মেড়লার বিভিন্ন অবস্থ। শিষে জাতি বিচারের 
এক মানদগ বে কর্পবার চেষ্ট। চলছে। এই 

সন্ধে আরো গবেমণা হওয়। প্রযোজন । 

পঞ্গালপ্বি ছাড়াও চুলকে আড়াআডিভাবে 

দ্বিখখিত করে পরীক্ষা কর! যা! এই পরীক্ষার 
ফলাফলে খুব সুন্দর এবং কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনার 
পমাবেশ কর! হয়েছে। মঙ্গোল না পীত 
জাতির চুলের আড়আড়িভাবে দ্িঘ্ডিত অংশকে 

গেলাককৃতি এবং নিগ্রে। বা খর্কার জাতির 

চুলকে ডিদ্বান্ততি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে 
এই “্ুশ সেকসন' করবার মধ্যে একটু দো দেখা 
গেছে। যেমন--একই ব্যক্তির মাথার চুলে ডিঙ্গা" 
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কতি ও গোলাকৃতি অংশ দেখা গেছে। কাঁজেই 

মাঁনদগুরূপে এই পরীক্ষা তেমন কার্ধকরী নয় । 
এবার আসছি চুলের রডের কথায়। চুলের রং 

আসলে নির্ভর করে কতকগুলি বর্ণবিন্ু ব| রঙের 

অণুর সমষ্টির উপর। এই রঙের দানাগুলি 
মেলাশিন নামক এক রঙান পদার্থের সমষ্টি। এই 
এমলাঁশিন বা ঘনবাঁদ।মী র্ের বিন্দু ক্রমে ক্রমে টুলের 
সঙ্কুচিত কোমের মধ্যে জম! হয়ে আমাদের চোখে 

ধর! দেয়। রঙের দান|র আপেক্ষিক সমহি আর 

অনুপাত কিছুট। আব[র পরিমাণের উপরও নিউর 

করে। যেমন, যত বেশী রঙের অথু থাকবে, তত 

বেণা রঙের গভীরতা দেখা যাবে। আমাদের চুল 
সাধারণত: একটু লাল্চে বাদ|মী রঙের! এর 
মধ্যে মেয়েদের চুলে কালো রঙের মাত্র। একটু বেশী, 

ছেলেদের চেয়ে । 

ইউরোপীয়দের চুলের রং সোনালী আভা মুক্ত 
আমেরিঝ|নদের অনেকটা গল, আর চীন-জাঁপ!নের 
লোকেদের মধো বাদামী ধুসর বর্ণের সমাবেশ 

বেশী। ঠলের রঙের পরীক্ষাকে অত্যন্ত স২জসাধ্য 
করব।র জণ্তে জার্মেনীর ফিশার এবং শালার ত্রিশটি 

সতাকারের &লের গোছা সংগ্রহ করে এক মুল্যবন 

৮ট তৈরী করেছেন। ভারতবর্ধের গোকেদের 
চুলের রঙের ব্যাপারে এ চাটের মাত্র সু এব খ- 

এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পরে, চুল তাহলে পাকে কেন 

বারং সাদা হয় কেন? যখনই কোবে বর্ণবিন্ু 
ধ। বড়ের দাশাগুলি আর সজীব খাকে না এবং 

ইপের শেমা'শে যে কুড়ি খাকে, সেগুলি যখন আর 
কোষে রং উত্পার্দনে অক্ষম হয়, শধনই চুলের রং 
হয় সাদা । এর মানে কিন্ব এই নয় থে, এ সাদা 

ইুলের বৃদ্ধি ভাঁহলে সীমিত হয়ে গেল বা চুল মরে 

গেল। চণিত কথায় বশি, মাখ|র ঠিক উপরের টুল 
'পকে বাযুতে। রগের উপরের চুল পাকে চিন্তায়। আর 

পড়ি পাকে অবরে। ঠিক কি তাই? কি 

করনে কোয় বেচাপারা- পড়ে আধার যি যায় 

| ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

ফুরিয়ে? কোষ যদি আর রঙের বিন্দু উৎ্পাঁদনে 
অক্ষম হয়, তাহলে স্বভাবতঃই রডের আধার হচ্গে 

যাবে শুন্ত-কোষগুলির অক্ষমতা গরকাশ পাঁবে, 
ফলে চুল হয়ে যাবে সাদা, আর আমরা বলবে যে; 

বুড়ে৷ হয়ে গেছে-_ একেবারে পন্ধকেশ। 

তাধুতে আল প্রবেশ করিয়ে দিষে অন্থভব 

করলে দেখ। যাবে, ছুলের পরিমাঁণকে (বিশেষ করে, 

ঘথার ) মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাঁয়। 

অনেকের মাথায় প্রচুর কেশগুচ্ছ? আবার করো 

একেবারেই কম। মাঝমাঝি অবস্থ।ও হতে 
পরে। চলিত ধারণ যে, যাঁর। কেশবতী তাদের 

মাথ।র টুলের আপেক্ষিক পরিমাণ খুব ধেশী। 
কথ|টিকে একেবারে উড়িদ্বে দেওয়া যায় না| যাঁদের 
মাথায় পাতলা চুল, স্বভ(বতঃই ভাদের চুলের 
আকৃতি হলে মোজা, মানে অল্প ঢেউখেল/নো। 

মাথার ঠিক পিছন দিকে; যেখ|নে খুলির তিনটি 
হাড় এসে মিশেছে, সেখাশে চুলের প্রকার একটু 
ভিন্ন রকমের। এমনিতে দেখা যাবে যে+* সে।জা 

মহ্থণ চুল একটু লঙ্। হবে এবং বঙ্থবার আ[চড়ানে। 

সত্তেও বারবারই নীচের দিকে ঝুপে পড়ছে 
কিছুতেই মাথায় খাঁকতে চায় শা-বিষ্তাসের 

প্রয়োজন তাই অপেক্ষাকৃত বেশী। কেশবতীর। সে 
দিক দিয়ে অণেকটা ভাগ্যবতী; দিন|স্তে ছু'একবার 

কেশবিগ্ভ।সই যথে্ট। টুলগুলি কোকড়াঁনে। হওয়ার 
ফলো ষেন চুড়া বেধে থাঁকে। মাথা পিছনের এ 

যে তিনটি হড়ের মিলন কেশ্রু, যাকে ইংরেজীতে 

বা হম 0০610160-09716681 50601০১ সেখানে 

ইুলের প্রকার ছু'রকম। ঘড়ির কাট|র মত যদি 
ডানদিক থেকে ঝা-দিকে ঘোরে, তাহলে বলা হয় 

দক্ষিণাঁবর্তি বা 010908156) বিপরীতাঁতিমুখী 

হলে বল। হয় উত্তরাবর্ত ব। £10-০1901/156 | 

একই ব্যক্তির মধ্যে ছুষের যোগাযোগ বিচিত্র নহব। 

বংখগুত পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে ধেঃ বাবা এবং 

ম! দুজনের চুলের গতি যদি দক্ষিণাবর্ড হয়, তাহলে 

ছেলে বা মেষ্র মধ্যে অন্ধপ এ মুদ্রাই দেখা যাধে। 



ফেকুয়ারী, ১৯৬৪] 

গ-বিজঞানীদের কাছে চুলের এই আবর্ডের বিভিন্ন 

গবেষণ। এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকরি করেছে। 
কপালের গোড। থেকে মে চুলের তুর, সেখানেও 

অনেক উত্তেজনপুর্ণ তথা আছে যারা টল 

বাকবাশ করেন, তাঁদের কপালের চুলের গেড়া- 

গুলিকে মিলিয়ে 'ঈাকলে ইংরেজী 0 অক্ষরের মন 

দেখতে হয । তাছাড়া তু বাড অক্ষরের সঙ্গান 

পাওয়ও মোটেই ছুর্ধর নয়। ক্রমাগত চুল টেনে 

বধিলে ব। ্াঁচড়ালে চুল ভে। উঠে যাবেই, ভাজান্ড। 

কপালে চুলের গোড়া শিথিল হয়ে মাওম!র দকণ 

খুব ফাঁক হয়ে মাবারও সস্ভ।বন। বেশী। 

চুল কাটবার ব্যাপাঁরে একটু লক্ষা করলে দেখা 

যাবে যে, নরন্তন্দব হয স্কোয়ার কাট নয তো) ইউ 

কাট দিচ্ছে। এটা সে কপালের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচ, 

করতে চাইছে বিশেষ করে। কপালের চুলের এ 
আকার ছেলেদের মধ্যে খুব বেশী দেখা মায়, আঁর 

[হলে মেয়েদের 'একচেটিয়।। মেয়েদের মধ্যে 

খু আকাঁরও খুব কম নয়। এসব পরীক্ষর জন্যে 

চুলগুলিকে ব্যাকত্র্খ করে টেনে বেঁধে রেখে 

প্রতিটি চুলের গোড়া নিষ্বে ছবি ঠাঁকলে বোঝবার 
স্তবিধা হবে । 

ম।থাঁর চুলের প্রসঙ্গের পর স্বভাঁবতঃই অ।পবে 

দাঁড়ি এবং গৌঁফের কথা । দাড়ি-গোঁফ শ্রীষ্মে বুদ্ধি 

পাঁয়,ধীতে কম | এগুলিকে বলা হয় গৌণ যৌন চরিত্র 
(98001708215 ৪০118] 01817580161) | মেয়েদের 

মধ্যে এর অভাব এবং ছেলেদের মধ্যে প্রাচুর্য । সব- 

কিছুই নির্ভর করছে দেহনিঃহুত এত্োক্রীন গ্রন্থি- 
রসের উপর | ছেলে আর মেয়ের প্রধান তফাত্উ 

হলো এই সব চরিত্র। মাথার চু, বুকের চুল-_ 
সবই কৌঁকড়ানে। হয় না। দাড়ি মোটা আর শক্ত 

অথব। নরম ও মহণ হতে পারে। জন্ম থেকেই 
যেখানে একপ বিধান, তখন রোজ দাঁড়ি ক।মাবার 

জন্টে শক্ত কর্কশ দাঁড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে যে আক্ষেপ 

আর আভিধোগ--ত! মেহাৎই অপ্রধান। 
পুরুষের পোষাক বত পরিষ্কারই হোক না 

চুল নিয়ে চুলচেরা তক ণ৯ 

কেন, ওর চুল শা দাঁড়ি যদি সযহে কামানো না 

থাকে বা ছটা না হয়, 'ভহলে অন্থত্ি ভার 

অনোভনহার অঙ্গ থাকে না। 

চাপের উপরের টুল অর্থাৎ দর চুল বিভিন্ন 

ভবে পরীক্ষ। কব প্রথমত এর 

পরিমাণ খুব পাঁঠল) থেকে কক আর শেখের 

ধাগে অন্যন্থ ঘন ব! নিবিড হছে পারে শব 

সঙ্গে মাথার টলের অনেক বৈজ্ঞানিক সাঁদৃশ্ট 
আছে | দিশীয়ত: দই দর মিলন খটেছেকি না 

দার মিলন অর্থাৎ যুগ জর 

মেষন বিচিন নয়, 2চমনঈ এই চরিত্র নংশগন্চ ও 

বটে। সর্বশেষে দেখ। হয় দর প্রসারণ | 

ক|নে ব! নাকে চুলের উত্পত্তি নিয়ে বহু গবেষণ। 

যেছে! নাকের উপরিভাগে ছ-একটি চুলের 

অবস্থ/ন ঘটতে পরে এবং সাধারণত: বৃদ্ধ বয়সেই 

তা দেখা যায়। নাকের ভিতরে (ন|সারঙ্ধ্ে) 

মে চুল দেখ! যায়, তা হলো অত্যন্ত অনুভূতিসম্পর | 

এর! গদ্ধবাহীও বটে। চোঁখের পাতরি চুল হলে। 

রক্ষণাবেক্ষণকারী। কানের চুলের উপর বংশগন্ 
গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এগুলি হলো বংশ স্চি- 

ক্রমে প্রাঞ্থ চরিত্র । বাবার ধানে চুল থাকলে 

ছেলের মধোও ত1 দেখ। যাবে। এই বিশেস 
উত্তরাধিক।রকে বল হয় 17019200010 1700621 

19102 1 ঠাঁকুর্দার চুল থাঁকলে-বব| এবং কাকা, 

জাযাঁঠ।রা তা পানে এবং ভাদের থেকেই তার পরের 

পুকষে ছেলেরা পাবে। এর তবশ্ ব্যতিক্রমও দেখা 

শাঁয়। কিন্তু ২৫ খেকে ৪০ বছরের মধ্যে কানের 

চুল দেখ| মাঁবেই | এই সম্বর্ধে গবেষণা করবার ফলে 
প্রমণিত হযেছে যে এই কানের চুলই বর্তমানে 

মানবজীবনের একমান ৬ শৌনগন বংখ।চক্রমিক 
চরিত্র। 

দক্ষিণ ভারতে, বাংলা দেশে এবং উড়িঙা 

প্রদেশের বিভিন্ন লোকের উপর বংশপর্গী টেনে' এই 

চরিত্রের বিস্তাত গবেষণ। করা হয়েছে। দ্রাবিড় 

জাতি বা তুমধ্যসাগরীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে. . 

হয়েছে। 

| দেখা । দুই 



৮০ জান ও বিজ্ঞান 

এই চুলের ব্যাখা! কর। হয়েছে। কাঁনের গর্তের 

ভিতরের টুলবা 70০9005 1১11 কানের চলের 

সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িত] কানের চুলের 

প্রথম উদাহরণ আসে ১৯*৭ খষ্টার্দে ইটালী থেকে । 
এদের বংশের প্রতিটি কানে চুলওয়ালা পুরুষের 
চুলের দের্ঘ্য প্রায় তিন থেকে চার ইপ্চি পর্যন্তও দেখা 
গেছে। কানের চুলের মাত্র/কে লেখক মোট ছযন 
ভাগ করেছেন। এ সবই নির্ভর করছে পরিমাণ 

ও সমষ্টির উপর | কানের মধ্যদেশে বিশেষ করে 

যে গুচ্ছ পাওয়! যায়ঃ তাকে বলা হয় টাঁফট, যা 

আমাদের মধ্যে সংখা।য় সমধিক । 

এরপর হলে হাতের চুল। অনেক লোমশ 

ব্যক্তিকে দেখা যাঁয়--গাঁয়ে, মুখে, কানে, নাকে 

প্রচুর চুল, কিন্ত মাথায় টাক। আবার মাথায় ঘন- 

বাবরী হলে কি হবে_মুখে ও দেকে অপেক্ষাকৃত 

কম চুল। এ সবই হলে! 'জীনের' রহস্য । সম্প্রতি 
দেছ্র বিভিন্লাংশের চুল পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে, মাথার চুলের সঙ্গে দেহের চুলের এক অবিচ্ছেদ্য 

সম্পর্ক বিছ্ধমান। মাথার টাক হলো! কিছুট। 

বংশগত আবার কিছুটা লিঙ্গর-সীমিত (096 
1175169) চরিত্র। বুকের চুল আবার সেক্স 
ক্রোমোজোঁমের উপর নির্ভর করে না। তবে 

বুক থেকে সুর করে দেহের নিম়াংশ পর্যস্ত পেটের 

উপর দিয়ে ষে সরু কালো চুলের রেখার বিস্তৃতি 

দেখা যায়ঃ তা বংশ্গতত এবং লিঙ্গ-পার্থক্যজনিন্ত 

চরিত্রবিশেষ। 

হাতের আঙুলের উপর টুল, বিশেষ করে যা 

মধ্যম!» কনিষ্ঠা, অনামিকা বা তর্জনীতে দেখা 
যায়, তার গুরুত্বও কম নয়। প্রধানতঃ বৃদ্ধানু্ঠে 

এই চুল সম্পূর্ণদণে অগ্রপস্থিত-মুখ্যতঃ দ্বিতীক্ন 
আউ্লের করের উপরিভাগ থেকে চতুর্থ পর্যস্ত এর 
বিস্তৃতি। এগুলি বংশগত পরীক্ষায় বিশেষ 

মৌলিক চরিত বলে পরিগণিত হয়েছে। 
' পানের ডিমের চুলের সঙ্গে বুকের চুলের একটা 

সম্পর্ক আছে। এমনও দেখ! গেছে যেঃ বুকের 

[ ১৭শ বর্ষ, ২ম্ব সংখা 

চুল কম হলে পাশের ডিম বা গুলের চুল ঘন হবে 

বাঠিক তার উদ্টে। হবে। পায়ের আঁউুলের মধ্যবর্তী 
করের চুলের সঙ্গে পাঁষ্নের চুলের কিছু বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাঁও চলছে। পৃষ্ঠদেশের চুল দুই কণ্ঠাস্থির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঘাঁডের উপরও মাঝে 

মাঝে চুলের বিস্তৃতি দেখা যাঁষ। 

মায়ের দেহে চুলের সমগ্র ওজন নেহ।ৎ কম 

নম । যদি একমাস কোন চুল, দাঁড়ি বা লেমের 

বিনাশ না ঘটানো যায়, তাহলে পুর্ণবয়স্ক পুরুষের 

বেলায় তাঁর ওজন হবে ১* আউজ আর মেয়েদের 

ক্ষেত্রে ১৪ আউন্স । 

চুলের সৌন্দর্য, কমনীয়তা, শোভা! এবং বুদ্ধি 
সবই নির্ভর করে থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত রসের 

উপর। সমগ্র মাঁনব দেহকে যদি একট। বাঁড়ীর 

সঙ্গে তুলন। কর! হয়ঃ তাহলে চোখ হলো জানাল, 

চোখের পাতা হলো জানালার পর্দা আর জু হলো 

জানালার অলিন্দ। দেহের এই তিন অংশকে 

আকন্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই 'ন চুলে 

আবৃত করা হয়েছে! টাঁকের বেলা ছেলেদের 

মধ্যে সংখ্য। বেশী, আর মেয়েদের বেলায় কম। 

তন্তবিশিষ্ট অন্পসারকে (15035 0:06611)5) 

বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। দেহের 

মৌলিক গঠনে এই উপাদানের মূল্য সমধিক। 
এই অন্নসারের একটি অংশকে বলা ভ্ষ কোলাঁজেন। 

কোলাঁজেন প্রোটিন চুলের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ 

সহায়ক | 

ল।ল চুলের বংশগত পরীক্ষা প্রমাণ করেছে 
যে, এই চরিত্র মুপ্ত জীনের উপর নির্ভরশীল । 

পিতা বা মাতা উভয়েই যদি লাল চুলওয়ালা হন, 
তাহলে উভয়েরই সুপ্ধ জীন মিলিত হয়ে সস্তাঁনদের 
লাঁলচুল প্রদান করবে। কিন্তু কুঞ্চিত কেশদামের 

বেলায় তা সম্পুর্ণ ভিন্ন। পিতা বা মাতার যে কোনও 

একজনের একটি প্রবল প্রতাপশালী জীনই সস্তানের 
কুষ্চিত কেশরাঁশি উৎপাদন করবার পঙ্গে যথেষ্ট । 

ভারতের কোটি কোটি জনসাঁধরণকে শুধু চুল 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

দিয়ে শ্রেণীগত বিভাগে বিভক্ত করা কি সম্ভব? 
কাজেই বহু টহিক চরিত্রের মধ্যে চুল জাতির এক 
চারিত্রিক মানদণ্ড স্বরূপ। তবুও আমরা মোটামুটি 

চুল দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিচার করতে সক্ষম 
হয়েছি। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী 
আর উড়িয়াদের চুল দেখলেই বোবা যায় ষে, 
আফ্রিকা আর জাপানের লোকদের চুল থেকে 
তা কত তফাৎ ! 

আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা আশীর্বাদ করবার 

সময়ে বলতেন, তাঁদের মাথা যত চুল আছে তত 
বছর যেন পরমায় হয়। চুলের সৌন্দর্যরক্ষার জগ্ঠে 
আমাদের দেশে কত সেলুন হয়েছে। অধত্বে 

কেশদামকে সু আকারে কর্তনের জন্যে আমদানী 

হয়েছে কত রকম যন্ত্রপাতি। আবিষ্কৃত হয়েছে 
কেশবিস্তাসের জন্তে কত চুলের কাট।, জাল, ক্লিপ। 

কৃত্রিমতা কি নৈরগিক সুগদ্ধশিল্ের পরিপন্থী ? ৮১ 

প্রমেজনীয়তাঁও সে অশ্গপাতে বেড়েছে। চুগের 
সৌন্দর্য মানেই মুখশ্রীর জয়। চুল ছেঁটে ফেলবার 
মধ্যে ধরা পড়ে আসল চেহারা । 

শরীরের পুষ্টিস।ধনের জগ্ঠে যেষন বিশেষ খানের 

প্রয়োজন, তেমনি বাইরের জীবাণু থেকে রক্ষা 

করবার জন্ে বাবস্াার করতে হয় তেল আর শ্াম্পু। 

ডিমেকস কুগুম ভেঙে নেড়া মাথায় ঘষে দেওয়! হয় 

চুলের ঘনঙ আর বৃদ্ধির জন্তে | উকুন মেরে ফেলবার 

জগ্তে এবং চুল রক্ষা করবার জন্তে নারকেল তেল 

আর কপ্ূ্প মাঁথ| হয়। এ জন্তে কত যত্বই না 
প্রযোজন। 

গাঠিত্য, সঙ্গীত, গল্প, উপন্তাস ও কলাবিষ্ঠান্ 

চুলের সম্পর্কে তুরি ভুরি উদাহরণ আছে। 

যেই চুল নিযে চুলাঁচুলি হয়, সেই চুলেরই ষে 

এও বৈজ্ঞানিক কদর, তা কে আঁগে জানতো? 

কুত্রিমত কি নৈসগিক গন্ধশম্পের পরিপ্থ 
শ্রীপ্রভাসচজ্দ কর 

নিবদ্ষের শিরোনাঁমা সম্বন্ধে একটু বিশদ 
প্রস্তাবনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন | প্রক্কতির রাঁজ্যে 

ফুলের অভাব নেই--কত রঙবেরঙের ফুল এবং 
সেগুলি কত বিচিত্র গন্ধময়। প্রক্কতি-পরিবেশিত 

পুষ্পরাজি চিরদিনই সকলের আঁদরের বস্ত হয়ে 
থাকবে-এই বিষয়ে নিঃসনেহ|। তবে কেন 

সুগন্ধ কৃত্িম উপায়ে প্রস্ততের এত নব নব প্রচেষ্টা, 

এত অভিনব উদ্ধম? 

ঘট কারণে কিম গন্ধ ব্য প্রস্তুত প্রয্বোজনীয় 
হয়ে দাড়ায়--প্রথমত+। শ্বভাবজাত ফুলের নির্ধাস 

বা সাবাংশ শ্বভাবতঃই হয় মুশ্যবাঁন। তরাঁং 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ! করে অল্প মূল্যে ফুলের গদ্ধ অনুকরণ 
বা তৈরীর ব্যাপারে বিজ্ঞানী মনে-প্রাণে প্রয়াসী 
হলেন।, সাক্ষল্য এগে গেল বিস্ময়কর মাত্রার? 

আর দ্বিতীয় কারণ হলো--যে সব শ্রেণীত্ন সুগন্ধ 
প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায় না, এমন নতুন থেকে 

নতুনতর গন্ধের প্রস্তত কার্ধে আজ নুগদ্ধ-বিজ্ঞানী 

সিদ্ধহস্ত। এই রকম স্ুগদ্ষসমূছের সমষ্রিগত দাম 

দেওয়া হয় বুকে (8০80061)। 

বিজ্ঞানের। বিশেষ করে রসাক়নের কল্যাণে 

আজ প্রকৃতিরাজ্যের সকল ফুলেরই সুগন্ধ অনুকরণ 

, বা নকল করা সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে আরো সম্ভব 
হয়েছে জান্তব বা প্রাণীজ সুগন্ধ ভ্রব্যপমুছের শুধু 
স্বগদ্ধের অন্থকরণ ( বলাবাছলা ধর্ম বা গুণগত 

পার্থক্য বা ব্যবধান উভয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েই যায)। 
এদের প্রকৃষ্ট উদ্দাছরণ মুগনাভি বা রী এবং 

কৃতিম মাস্কসমূহ ) ৃ | 

এখন সর্বাপেক্ষা প্রপধোজনীর বিচার্ঘ বিষ 



৮২ যান ও বিজ্ঞান 

হলো তাহলে ক্ৃত্রিমতার সংস্পর্শে ও প্রতি- 

যেগিতাঁয় স্বভবিজাঁত ফুল বাজজুগন্ধ কি দিন দিল 

অনাঁদরের ফলে অবলুপ্থির পথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে 

থাকবে? পরিসংখাঁন তথ্যগুলি কিন্ত জাগিয়ে 

দিচ্ছে যে, এই রকম ত্রাসের কোন কারণ নেই। 

সংঙ্লেষণের ফলে ফুলের আদর বা চাষ তো! কমে নি, 

উপরন্ত তা বর্ধনোবুখ । কোন কোন ক্ষেত্রে 

সংগ্লেষণ-উত্তর মুগে ফুলের উৎপাদন দ্বিগুণিত 

বা ব্রিগুণিত হতেও দেখা গেছে। উদাহরণ 

স্বরূপ জুঁই ফুলের কথ! ধরা যাক। ক্রত্রিম উপায়ে 

যুই (]83701,) ফুলের গন্ধ তৈবীর পর দেখা গেল 

কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রাস (18956) অঞ্চলের 

পৃথিবী বিখ্যাঁত ফুলের আঁবাঁদ ত্রিগুণিত হয়েছে। 

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বলা যাঁয় সে, কৃত্রিম 

উপায়ে সুগন্ধ তৈরী সুরভিময় উদ্ভিদ-জগতের পক্ষে 

বিশ্বকর না হয়ে উভয় শিল্পই সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠ 

অগ্রগতির পথে পাঁশাপাঁশি অগ্রসর হয়ে চলেছে, 

সুগদ্ধ শিল্পের সার্ক ও পুর্ণ বূপায়ণে। গোড়ার 

দিকে গন্ধবহ (7:58200191) তৈল প্রস্ততকারকগণ 

রসায়নের এই রকম অভিনব হস্তক্ষেপের 

ব্যাপারটিকে সুচক্ষে দেখেন নি। পক্ষান্তরে অতি- 

মাত্রায় উৎসাহী বিজ্ঞানীর! ভবিষ্যদ্ধণী করে বসলেন 

যে, অতঃপর ভবিষ্যতে সবাপেক্ষা নুঙ্ম ও সুন্দর 

গন্ধসমূহ পাঁধিব কয়লা থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক 

পদার্থ থেকে প্রস্তত হবে| নতৃন নতুন সুগন্ধ দ্রব্য 

অধিকস্ত স্গন্ধ-বিজ্ঞানের এক অভিনব শৈলী, বা 

নাকি অতীতের অতি প্রগতিবাঁদী সুগন্ধ-ব্যবস।য়ীর 

চিস্তারাজোর সম্যকরূপে বহিভূঁতি ছিল, ত! রম্য মন 

দখল করতে থাকে । এই শেষোক্ত শ্রেণীর 

উৎসাহী ব্যক্তিগণ মনে করলেন যে, প্রকৃতি 
রহশ্মপ্ আর এক জগৎ বিজ্ঞানের অমোঘ হস্তে 

অবশেষে পরাঁতব স্বীকার করে আত্মসমর্পণ 

করেছে এবং আরো করবে এবং ফুল কেবল 

ক্বদানীতেই স্থান পাঁবে-ুগন্ধ প্রস্ততিতে তা 
আকেবারেই লাগষে না। এই শেষোক ব্যাপারে 

[ ১শ বর্ষ.২য সংখ্যা 

একমাত্র কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থসমূহ অবদান 
জোগাবে। 

কৃত্রিম স্ুগঞ্ধশিল্পের ক্রমবিবর্চন নিতাস্তই 

চিতাকর্ষক | 71162109100 গ্রবৃতিত ভ্যানিলিন 

প্রস্তুতের কথাই সর্বাগ্রে ধরতে হবে । ভ্যানিলিনের 

রসায়নগত না 

মেটা-_মিথোন্ধি--প্যারা-হাইড্রক্সি বেন্জাঁল- 
ডিহাইড এবং সাঙ্কেতিক 

01718-509 

00113 

০171 

ভ্যানিলা পড় বা পুলিন্বায় মুখ্য: উপাদান 

ভ্যাানিলিন। রসাঁয়নশান্্রবিদু শিষ্টাগতভাবে লবঙ্গ 

থেকে ভ্যানিলিন প্রস্ত্ত করতে সক্ষম হলেন। 

(লবঙ্গ থেকে ইউজিনল-৯আইসো ইউজিনল-৯ 

আয।সিটাইল আইসো৷ ইউজিনল-» আযসিটাইল 

ভ্যানিলিন এবং পরিশেষে ভ্যানিলিন )। 

তাঁরপর ক্রমাস্থয়ে কৃত্রিম কন্তরী বা মাস্কসমূহ, 

আ(ইওনোন এবং হাইড্রক্সি-সিট্রনেলল আবিভূতি 

হলে। বিজ্ঞান সাধকের একনিষ্ঠ ও অপরিসীম 

প্রচেষ্টার ফলে যথাক্রমে ১৮৮৮১ ১৮৯৩ এবং ১৯০৫ 

ধুটশতকে | এই সব অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক 

ভ্রব্যরাঁজি ছাড়াও রয়েছে বনু; তাঁর মধ্যে 

নাযোল্পেখ করতে হয়-_আ্যাঁনিশিক আযালডিহাইড, 

কুঘারিন, 'টাপিনিওল, হেলিওটরপিন, বেন্জাইল 

আসিটেট, মিথাইল আস্বনিলেট, যিথাইল 
লা 

হেপ্টাইন কার্ধনেট জাতীয় আরো বহু ' এর 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

মধ্যে বিচিত্র কষেকটির বিষয়ে কিঞ্িম্মাত্র আলোচনা 
প্রাসঙ্গিক হবে। 

ফিনাইল ইথাইল আযালকোহল গোলাপ ফুলের 

সুবাঁসের অতি সুখদ প্রয়োজনীত্ব ও অপরিহার্য 
উপাদান। যখন বাশ্পসহ গোলাপ ফুল পাতিত 
হয়, তখন ফিনাইল ইথ।ইল আ্যালকো হল পাতিত 
জলের ভিতর দ্রব অবস্থায় চলে আঁসে। ১৪০৭ খুষ্ট- 
শতকে ৬০01 ১০৫1) এবং [২০018 এভাবেই 

তা আবিষ্ষ।র করেন। ওদনস্তর তাঁর অবস্থিতি 

নিরোলী বা কমলালেবুর ফুলের সুগন্ধ তেলে ধরা 
পড়লো। ঘটনাচক্রে আবার প্রা সমকলীন একটি 
প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত এবং 
9197)0-এর হাতে । তাঁর ফলে ইথাইণ ফিনাইল 

আসিটেট থেকে ফিনাইপ ইথাইল আলকোহল্ 

সংশ্বেষণ সম্ভব হলো। শুধু গোলাপের স্ুরভিতেই 

যে এট। কাজে লাগে ৩া নয়, এর প্রস্গেগ বহুমুখী 
ও ব্যাপক । 

বিজ্ঞানীর অভিনব অক্াস্ত ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার 

হলোে।-8০৪৬০৪ ৪] 

জিরেনিয়ল 

(175 

কৃত্রিমতা কি নৈসগিক স্তুগন্ধষশিরের পরিপন্থী ? ৮৩ 

জন্তেই ইদানীং হাইডেকি সিইনেলল ( ঘর্দিও 

এর রসাদ্বনগত ঘখ্র্থ নাম--সিট্রনেলল হাইডেট ) 
তৈরীর ফলে জুঁই, গোলাঁপ ও অন্তান্য উপকরণের 
গমন্বক্বে লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর ম্যায় সুগন্ধের 

অনুকৃতি সুপাঁধা হলো ।  প্রিলি-অফ-দি-ভ্যালীর 

মোঁহনীত্ব মূলগণ্ধ সচরাচর সংগ্রহ কর দুঃসাধ্য । 
ট।পিশিয়ল কিছুঘাত্রাপ়্ এর ব্যঞ্জন। এনে দিলেও ১৯৭৫ 

থু্টশ তক নাগাদ হাইড্রঞ্সি সিট্রনেললই লিলি-অফ-দ্রি- 

ভ্যালীর যথার্থ রেশ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে! 

জৈব রসায়নের নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া 

আবিষ্কারের ফলেই শঙসহশ্র সংখ্যক কত্রিম পদার্থ 

প্রস্বত সংর্থক হয়ে দাড়িয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বিশ্ববিশ্রুত 

বিজ্ঞানী 99067 কৃত অসম্পক্ত টাপিনিক 

আঁলকেোহল, সিট্াল ও সিষট্রনেল।লে হাইড্রোজেন 

সংযুক্তি ও স্থিবীকরণ বড়ই চিত্বাকর্ষক ও 

প্রযোজনায় বাঁপাঁর। এই উপায়ে জিরেনিয়ল 

খেকে পাওয়া যাচ্ছে_ডাঁই এবং টেট্রাহাইছ্ো- 

জিরেনিয়ল £-- 

০175 

টেট্রা-হাইড্রো-জিরেনিয়ূল 078 রা 017১ 07১ ০5 রি 075 শোও টেল 

লু 

[ ভ্র্টব্য--(-৮) এই অংশে হুহিড্রোজেন (8) 
সংযুক্ত হয়েছে] লিনালল থেকে পাওয়া সম্ভব 

হয়েছে-ডাই-হাইডো-লিনালল এবং টেট্রা-হাইড়ো- 
লিনালল| একই ভাবে অন্তান্য আম্ষঙ্গিক স্ুগন্ধ- 
ময় ন্াপায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে ও যাচ্ছে । 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জৈব রসায়ন 

বিজ্ঞানীগণ এমন সব পদার্থ সংঙক্টেষণে সক্ষম হন, 
যেগুলি প্রকৃতিজাত উত্ভিদ ও তৈলাঁদির ভিতর 

সচন্াচর পাওয়া যাক; তদতিরিক্ত আরো অনেক 

পদার্থ প্রন্বতির স্থুপরিজাত জরব্যার্দির সীমা থেকে 

দূরীভূত । উপরে কখিত রাসানিক ভরব্যগুলি 
তারই উদাহরণ ।” ডাই-হাইড্বো-জিরেনিযল এবং, 

৮15 

টেট্রা-হাইড্রো-জিবেমিষলের অস্তিত্ব কোন ফুলের 

নির্যধাসে আজ পর্যন্ত ধরা পড়ে নি। কত্ত কত্রিম 

সুগন্ধ প্রস্তত কাঁলে অনেক ক্ষেত্রে আবার নৈসগিক 
নির্ধাসকে পরিপুষ্ট ও বধিত্ করতে, এগুলিতে 

স্থায়িত্ব ও মিষ্টত আনতে এবং পরিপুরিতকরণে 

উপরে লিখিত রাসায়নিক শ্রেণীর পদার্থ বিশেষ 
উপযোগী । স্থতরাং দেখ। ঘাচ্ছে, রাসায়নিক উপায়ে 

প্রস্তুত সুরভি প্রব্য সর্বদাই নির্যাসাদির অনুকল্ধযশেই 
প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হয় না। 

, রসায়নের মাধ্যমিক গ্তরের আনওধাদের আছে, 

ভাগের জানা আছে যে,. 3081810 প্রহিয়া 
হা 8406800। জব বসাসনে কি. আনাস, 



৮৪ গান ও বিজ্ঞান 

ছুগিয়ে আসছে। আমাদের আলোচ্য শিল্পে 
এর ফলে নব উপায়ে ফিনাইন। ইথাইল, আযাঁল- 
কোহল এবং তজ্জাত দ্রবাদির (10611596159 ) 

উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে । ফারনিসল (8৪2776501) 

নামে অতি প্রয্নে(জনীষ় আলকোহিল সংশ্লেষণ 

এই প্রক্রিয়ারই দৌলতে করা গিয়েছে। এই 
প্রক্রিঘার কল্যাপিপ্রস্থ ফলে উদ্ভূত এমন বহ্ছ সামগ্রী 

স্থগন্ধ-বিজ্ঞানে ভরি ভূরি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কালে 

আরো হবে বলে আমরা আশা পোঁষণ করি। 

আবার এমনে] দেখা যায় যে, হয়তো এই 

প্রক্কিয়ার দ্বারা মূল বিশুদ্ধ রাসায়নিক ভ্রব্যটি 
আহরণ করা সহজসাধ্য হচ্ছে না--তখন এই রকম 

মিএপটিও বিশেষ কার্কর। আর বাজারে 

এই রকম মিশ্রণের আর একটা মস্ত সুবিধা! এই যে, 

প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠান এই রকম মিশ্রণের প্রস্তত- 

প্রণালী ও ধরণধারণ সংগোপনে রাখতে পাঁরেন। 

কারণ এই রকম মিশ্রণের বিশ্লেষণ দুরূহ, কষ্টসাধ্য, 
অর্থ ও জমর়সাপেকষ। তাছাড়াও কথ রয়েছে। 

শুধু প্রাথমিক বিশুদ্ধ কুগম্ধ দ্রেব্যসমুহ তেমন 
আদরের সামগ্রী হর "না; তবে মিশ্রণ ইত্ত্রিয়- 
গ্রাহথ ও অধিকতর শ্লীতিপ্রদ হয়ে থাকে । তাই 
তে! আমর! দেখতে পাঁই, যখন বিশুদ্ধ হাইডকি 

সিই্নেলল প্রথম আবিভত হইলো, তখন তা খাটি 
অবস্থায় তেমন কদর পাঁয় নিঃ যেমন নাঁকি লিলি- 

অফ-দি-ভ্যাঁলি নামে জটিল মিশ্রণাঁকাঁরে পেয়েছিল। 

সুগন্ধশিল্পে অর একটি আ্যালডিহাই৬ বিশেষ 

যুগান্তর এনে দিয়েছে, যাঁর নাম হুলো--আল্ফ। 
আযামাইল সিনামিক আযালডিহাইড | কুত্রিম ভু'ই 
প্রস্ততকাঁলে এটি একরকম অপরিহার্য । 

তাহলে অদূর ভবিষ্ঞতে কি স্থুগস্ধশিল্প 

কৃত্রিমতাঁর উপর স্থাপিত হবে--এই প্রশ্ন খুতঃষ্ট 

মনে উদিত হয়। আমরা জানি আলিজাপিন 

 মঞজিাকে (1536) গিংহাঁসনচ্যত করতে সক্ষম 
হয়েছে। কত্বিম নীল (01315011156) নীলচাঁষ 

কবোধ করতে সঙ্গম হয়েছে। কিন্ত কৃত্রিম সুগন্ধ 

| ১৭শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 

দ্রব্যরাজি সৌরভময় ফুল ও ফলের আঁবাঁদ না 
কমিক্নে বরং প্রতিনিষত বৃদ্ধির পথ প্রসারিত 

করেছে। রসায়নবিদ্যা বিশুদ্ধ মাত্রায় ভ্যানিলিন 

তৈরী করতে জানে বটে, কিন্ত অভ্যস্ত জিহ্বা 

ভ্যাঁনিলিন এবং ভ্যানিল! দ্বারা সুগন্থিত ক্রীমের 

মধ্যে কোন্টি আন্বাদনীয় হবে, তা বেছে নিতে 

জাঁনে। এর অন্তনিহিত কারণ কি? কারণ 
অর কিছুই নয়--প্রকৃতিজাত ভ্যাঁনিলার ভিতর 

শুধু ভ্যানিলিনই থাকে না, তাঁর সঙ্গে থাঁকে অন্যান্ত 
স্থগন্ধ উ্রব্যনিচয়্_-যেগুলির একত্র সমাহার নৈসগিক 
'বুকে'রই নামাস্তর। ইত্যাকার রকম রকম 

উদাহরণ দেওয়া] যাঁয়। 

বহুমূল্য কন্তরী বা! মুগনাঁভি, যার অনম্ৃকরণীস্ 
স্গদ্ধ যুগে যুগে সর্নসাধারণের বিন্মক্বোত্পাদন 

করে আসছে, কবি ছন্দে যাকে 

“পাগল হইয়! বনে বনে ফিরি 

আপন গদ্ধে মম 
কন্তরী মুগসম' * 

বলে অল্প কথায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তার 
স্থল[ভিষিক্ত কত্রিম মাস্ক গে|ঠী (যেমন মাস্ক আইলল, 

মাস্ক কিষ্টোন, মাঞ্ধ আম্েট) কোঁন রকমেই 
হতে পরে না। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, এই 
শ্রেণীর দ্রবাগুলির ব্যবহার ও প্রয়োগ ব্যাপক 

এবং সাধারণভাবে ত| প্রযুক্ত হযব। কস্তরীর 
আদর সব যুগে রয়েই যাবে তার সামান্তিতম 

মত্রাও যে কোন স্বাসে এনে দেয় অভিনব 

পর্যাপ্নের গদ্ধের রেশ ও আমেজ । . এই প্রসঙ্গে 

বিশ্ববিশ্রত অধ্যাপক [921009 কৃত সিভেউ্রোন 

এবং মাস্কোন ত্বাভবিক নুগন্ধের ইতিহাসে 
এক অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় রচনা করেছে। 

জেনে রাখতে পারা ধায় যে, টাঁপিক্রিক শ্রেণীর 
আযলকোছল (যেমন-_রোঁডিনল ইত্যাদি) কয়েকটি 

 গন্ধবহ তেলের বিশিষ্ট ও মাব্রগিরিঠ উপাঁধান। 

রোডিনল গোলাঁপেক্স সুগদ্ধময় অন্ঠতম উপাদান । 

- অনু্পভাবেই সিইনেলা, কিমের দোজিউড এখং 



ফেরারী, ১৯৬৪ ] 

পিপারমিন্ট থেকে যথাক্রমে সংগ্রহ করা সম্ভব 

হলো--জিরেনিয়ল, লিনালল এবং মেস্থল। রসায়ন- 

বিজ্ঞানী আরো অগ্রবর্ী হয়ে চললেন এবং 

এখানেই ক্ষান্ত রইলেন না--উপাদানগুলি 

সংগ্রহান্তে সংশ্নেদণ পদ্ধতির দ্বারা সেগুলি 

প্রস্তুত করবার প্রয়াসে সফলকাম হলেন। বীটার 

আমণ্ড তেল থেকে বেনজালডিহাইড, অয়েল 

অফ উইন্টারগ্রীণ থেকে মিথাইল গ্যালিসিলেট, 

দারুচিনির তেল থেকে সিনামিক আলডিহাইড, 

ভ্যানিলা পড় থেকে ভ্যানিলিন, টঙ্কা বীন 

থেকে কুমারিন, ল্যাঁভেগ্াঁর ও বারগামট তেল 

থেকে লিনালিল আ সিটেট, বেন্জাইল আ।সিটেট 

ও ইত্চোল, জেসমিন এবং নিরোলী বা কমলালেবু 

ফুলের গন্ধ থেকে মিথাইল আন্থণীনিলেট 
পাওয়া যাঁয়। এগুলির সব কম়টিই এখন শিল্প 
পদার্থ এবং পর্যাঞ্ধ মাত্রায় বাবহৃত হয়| 

দখা যাচ্ছে যে, স্ুরভি-বিজ্ঞানীর কর্মক্ষেত্র 

উত্তরোতির পরিব্যাপ্ত হয়েছে নতুন নতুন সুগন্ষময় 
সামগ্রীর উদ্ভবে। প্রকৃতি প্রদত্ত কাঁচা মাল 

প্রচুর হলেও সীমিত। নিষ্কাশন পদ্ধতির অভিনব 
উদ্ভাবনী চাতুর্ষের সহান্বতা ও সুক্মতাঁন বিশুদ্ধততর ও 
গাড়তর সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সন্দেহ নেই। 

কিন্তু তা সত্তেও সুগন্ধ-বিজ্ঞানীকে নিদিষ্ট 

গোলোক-সীমাঁর ভিতরেই পরিক্রমা করতে হচ্ছে। 

রসায়নের আবিষ্ষার তাঁকে নিষোজিত করলো এই 

নিদিষ্ট গোলোৌকের সীমা পার হয়ে বেরিয়ে 
পড়তে-”কাঁরণ সেখানে পড়ে রয়েছে সীমাহীন 
রাঁজ্য--অসীমের গ্যোতনা। সংক্ষেপে বলা যায 
ষে, আইওনেনি এবং মিথাইল হেপ্টাইন কার্ধনেটের 

দকণ ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ অঙ্গকরণে হাইডুলি 

কৃত্রিমত1 কি নৈসগিক মুগদ্ধশিল্সের পরিপন্থী? ৮৫ 

সিট্টনেলালের বদান্তিতায় লিলি-অফ-দি-ভ্যালী ও 

সাইক্লামেন শ্রেণীয় গন্ধ অম্গুকরণ করা গেল। বহু- 
দিনের অবহেলিত আমাইল শ্তালিসিলেট নামক 

রাসায়নিক দ্রব্যটি বস্ৃকাঁল যাঁবৎ নাঁমে মাত্র পর্য- 
বপিত ছিল। ফিনাইল ইথাইল আঁলকোঁহলের 

মই এর সুগন্ধগণত মূল্যায়ন অজ্ঞাত ছিল। 
পদর্থের আত্যন্তবীণ আণবিক গঠনভঙ্গিম। 

ও 'াদেম রগ ধর্মের লিকট-সম্পর্ক প্রকট 

হয়ে উঠেছে স্ুসংহতভাবে-যাঁর ফলে আলকাতরা 

জাত রঞজক ভ্রবাসমূহ রসায়ন-বিজ্ঞ।নীর প্রভূত 
সুবিধা এনে দিয়েছে । তবে পরীক্ষামূলকভাবে 
একট। সুনিপিষ্ট কর্মপন্থা নিষে একটা লক্ষ্য বস্তব 

প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্ট নিয়ে এগিয়ে অপর 

একট! মভুন গন্ধময় পদার্ণ আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়া 

স্থগন্ধ-জগতে কিছুমাত্র অনস্ভব ব্যাপার ন্য। 

অরিস রুটের (00015 1000) ভিত্বি-গন্ধ হলো 

-আইওরোন। আইওরোন উদ্দেশ করে পরীক্ষা 

কার্ষে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানী পেয়ে গেলেন' 

আইওনোন। 8৪৪: কত কৃত্রিম মুগনাভি গোঠী 

এইভাবেই আচখিতে পাওয়া গিয়েছিল। 

বলা হয়ে খাকে যে, বর্তমান যুগ সংশ্লেষণের | 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনধাত্রার যাবতীয় সামগ্রী, 

তা পরিধেম্ন থেকে আরস্ত করে গৃহগ্থালীর সাজ- 
সরঞ্জাম পর্যস্ত--এমন কি? আহারের অন্তরস্থ গন্ধ 

বা স্বাঁ অর্থৎ সংক্ষেপে বিজন সুখায় বহুজন- 

হিতাঁয়' যাবতীয় সবকিছুই রসায়নী সংশ্টেষণের 

কীতির প্রমাণ "ও ম্মীরক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 

রসাঙ্ধন-বিজ।নী পদার্থের গঠনভঙ্গিমাঁর . নিভৃতে 

স্গৃন্ের স্বরূপ বিরয়ক সঙ্দ্ধ নির্ণয়ে আজো নিরলস 

সাধনায় বা।পুত। 



সৌর বিস্ফোরণের পাঁথিৰ প্রতিক্রিয়! 
শ্রীঅরূণকুমার সেন 

শুর্য আমাদের অতি পরিচিত প্রতিবেশী, যার 

সন্থদ্ধে অল্পবিস্তর সকলেরই জান! আছে। পুরা- 
কালে হুর্যকে মানুষ দেবতাজ্ঞানে পুজা করেছে, 

যে স্পহা আজও অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে। 

ন্নানান্তে সূর্যের কাঁছে স্তবস্তরতির দৃষ্টান্ত আজও 

বিরল নয় | তাঁই এ হেন সর্ষের গাঁয়ে কালো দাঁগ 

আবিষ্কার করে গ্যালিলিওকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে 

হয়েছিল। বিগত ছুই শতাব্ধীতে হ্ুর্ধ সম্পর্কে 

মানুষের জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

থাঁলি চোথে সুষকে আমরা যা দেখি, তাঁথেকে 

এর ভিতরের তাগুবলীলার কোন পরিচয় পাওয়া 

যায় না। মনে হয়, হুর্ধ যেন নেহাতই ভাল 

মাটির মত নিয়মিতভাবে এনে দেয় প্রভাঁত ও 
সন্ধ্যা । কলি মাখানে। কাঁচের ভিতর দিষে তাঁকালে 

সুর্যের গাঁয়ে অনেক সময় দেখ। যায় কদ্পেকটি কালো 

কালো দাগ--এগুলিই হলো গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত 

সৌরকলঙ্ক। বড় বড় দুরবীক্ষণ দিয়ে এই সৌর- 
কলঙ্কের প্রকৃতি নিয়ে বহুবিধ গবেষণা চলে আসছে। 

সৌরকলগ্ক আসলে সর্ষের অভ্যন্তরের দধোগপূর্ণ 
অবিহ্থাওয়ার সুচনা ইঙ্গিত করে। সৌরকলঙ্কের 
সংখ্যা ও আয়তন প্রতি ১১ বছর অন্তর বাঁড়ে ও 

কমে। কলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চুর্ষের 

গাঁয়ে আরও কয়েক রকম ঝড়ঝঞ্ধার লক্ষণ দেখা! 

যায়। হঠাৎ হয়তো দেখা গেলঃ কলঙ্কের নিকটবর্তী 
কোঁন অঞ্চলে খানিকটা জায়গা জুড়ে সুর্যের দীপ্ধি 
অনেকক্ষণ বেড়ে গেছে এবং মিনিট দশেক পরে 

আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরে 
এসেছে। এরূপ ঘটদাঁকে বলে সৌরবিশ্ফোরণ। 

কারপ, অনুসন্ধান করে দেখা! গেছে যে, এ সময়ে 
: সূর্য থেকে জলগ্ক গ্যাসের কিয়ন্ংশ হঠাৎ তীরবেগে 

বিচ্ছপ্নিত হয়| সৌরবিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ কর 
যায় এক বিশেষ ধরণের কাচের ভিতর দিয়ে, যা 

কেবলমাত্র অতিবেগুনী বশির পক্ষে স্বচ্ছ । 

পৌর বিস্ফোরণের পাথিব প্রতিক্রিয়। বুঝতে হলে 
তার আগে পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে ছু'একটি 
কথা জানা প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলের উধবন্তরে 

তৃপৃষ্ঠের উপরে প্রায় ৩৫ থেকে ২৫* মাইল পর্বস্ত 
উচ্চভাঁয় রয়েছে কন্েকটি বিদ্যুতাবিষ্ট স্তর, যাদের 

বল হয় আয়নোশ্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। আয়ন- 

মুল প্রথাঁনতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত-যাঁদের বল! 

হয় ডি-স্তর, ই-স্তর এবং এফ-স্তর। দুরপাল্লার 
বেতার যেগাযষোগ সম্ভব হয এফ-স্তরে বেতার- 

তরঙ্গ প্রতিফলনের ফলে, মাঝা মাঁঝি দূরদ্বের "বেতার 

যোগ|যোগ সম্ভব করে ই-সুর, আক ডি-প্তরের কাজ, 

হলো প্রধানতঃ এ সব বেতার-তরঙ্গ শোষণ করা । 

স্তরগুলি স্থষ্টির মূলে রয়েছে হুর্ধের শক্তিশালী অতি- 
বেগুনী রশ্মি, ধা আয়নমগ্ুলে শোষিত হয় আর 

আয়শিত করে সেখানকার বায়ুকণাঁগুলিকে | আদ্ন- 

মণ্ডলের বিভির স্তরে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি 

বিভিন্ন অনুপাতে বিরাজমান আঁর তাথেকেই 

উৎপত্তি হর বিভিন্ন স্তরের | পৃথিবীর পরিবেশের 

আর একটি বিশেষত্ব হলো তৃ-চৌস্বক ক্ষেত্রের 
অস্তিত্ব। পৃথিবীকে ধরা যায় যেন একট! বিরাট 

ুষ্ধক+ যাঁর দুই প্রান্ত পৃথিবীর ছুই ভৌগলিক মেরুর 
উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি 
জায়গায় অবস্থিত। তাই পৃথিবীটা! একটা 
চৌদ্বক ক্ষেত্রে ঘেরা । সৌর বিদ্ফোরখের সঙ্গে সঙ্গে 
হুর্ধ থেকে বহুবিধ রশ্মি ও কণিকা বেরিষে আসে, 
যাঁর কিছুটা পৃথিবীতে পৌছে আলোড়ন হৃষ্টি করে 
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে 'এবং পৃথিবীর আঁম়নমণ্তণ, 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

বিদ্ব ঘটায় দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে এবং মেরু 
প্রদেশের আয়নমণ্ডলে সৃষ্টি করে নান! রকমের 

আলোর প্রভ। যাকে বলে মেক্জ্যেতি। 

£ ১নং চিত্র 

সৌর বিস্ফোরণের পাধিব প্রতিক্রিয়! ৮৭ 

দিনের ভিতর এনে পড়ে বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা পুপ্জ, 

য। বেরিয়েছিল সৌর বিস্ফেরণের সঙ্গে সঙ্গে | 
কণিকারাঁজি পৃথিবীর দিকে এসে দেখে ভূ-চৌস্বক 
ক্ষেত্রের এক দুর্ভেছ্া বেড়াজাল। ফলে কেবলমাত্র 

টে 
রাঝনরণ 

বের 
রশ্মি 

বিহাতাবঃ 
বপিকা গু 

4০:00 মা] থা 

ঃ বর 101)1811, 

আয়ন - 
বং লি 

মাক 

রি বে 
ক বাণী 

১নং চিত্র। সৌর বিচ্ছুরণ ও তাঁর পাধিব প্রতিক্রিয়া 

যে সব রশ্মি সৌর বিস্ফোরণের সমম্ন বেরিয়ে 

আসে, তাঁদের মধ্যে থাকে অতিবৈগুনী রশি রঞ্জন” 

রশ্মি, গাঁমা-রশ্মি, বেতার-রশ্মি প্রভৃতি । এদের 

মধ্যে অতিবেগুনী, রশ্মি ও রঞ্জেন-রশ্শি পৃথিবীতে 

পৌঁছে পৃথিবীর আয়নমগ্ডলের নীচের দিকে বথা- 

ক্রমে ই-স্তর ও ডি-স্তরে প্রতিহত হয়_যেখানে 

প্রায় সবটুকু রশ্মি শোষিত হয় ও স্তর দুটি প্রবল- 

ভাবে আয়নিত হয়। ফলে হ্ুত্য বেতার তরঙ্গ; যাকে 

ডি-সর ভেদ করে আঁয়নমন্ডলের উপরের কোন 

স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে অগ্রসর হতে হয়, তার 

প্রান সবটা ডিশস্তরে শোধিত হয়ে যায়, আর 

বিদ্ধ ঘটে দূরপাল্লার বেতবি যোগাযোগে, বিশেষতঃ 

দিবাঁতাগের ভূগোলার্ধে। তাছাড়া ই-স্তরে আমন 

বৃদ্ধির জন্তে এ সময়ে ভূ-চৌত্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন 

দেখ। দেয়. তবে এই সব অবস্থা ক্ষণস্থায়ী _ঘণ্টা- 

খালেকের. মধ্যে আল্ললমণ্ত. আবার ত্বভাঁবিক 

অবস্থায় ফিরে যায়। এর পর ১ দিন থেকে দেড় 

মেরুপ্রদেশের কাছাকছি অর্চল ছাড়া কণিকাঁপুজের 
প্রবেশ হয় নিধিদ্ধ। মেরুঅঞ্চলে সৌরকণিকা 
পৌছে আধ়নমণ্ডলের বাযুকণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে 
সষ্টি করে মেরজ্যোতি। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 

চৌথক ক্ষেত্রও হয় আলোড়িত, যাঁকে বলে চৌন্বক 
ঝটিকা। চৌম্বক ঝটিকার প্রভাবে আদ্রনমণ্ডলেও 
আলোড়ন দেখ' যাক্স, যাঁর ফলে পৃথিবীব্যাপী দুর* 
পাল্লার বেতার যোঁগাধোগ বিদ্থিত হযে পড়ে । 

ধিগত দ্বিতীঘন মহাযুদ্ধের সময় সৌর বিস্ফোরণের 
সঙ্গে সঙ্গে সর্ব থেকে বেতারস্রশ্মি বিকিরণের 

প্রমাণ পাঁওয়া গেছে, যা থেকে সুচনা হয় সৌর- 

গবেষণ।র এক নতুন অধ্যাম্বের। শুর্ধকে যদি কেবল 

মাত্র একটি উত্তপ্ক পদার্থ হিসাবে ধরা যাঁছ। ঘার 

তাঁপাস্ক ৬***ৎ কেলভিন, তাঁহছলে কোয়ান্টাম তন্তু 
অম্নুসারে শুর্য থেকে বেতীর-রশ্মি বিকিরণ আঁশ! 

কর! যাঁফু। তবে সৌর বেসার-রপ্মি বন্ধ থে 
পারিষাণে ধর। পড়েছে, তা টীকপ আকারে অক্ভঃ 



৮৮ ভ্কান ও বিজ্ঞান 

হাজার গুণ বেশী, বিশেষতঃ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘোর 
বেলায়। ইংলাত্ের মাটিন ও রাঁশিক্।র জিন্ন্বার্গ 
এর কারণ অঙ্গসন্ধানে তৎপর হন। তাদের মতে, 

পৌরকলঙ্ক বা সৌর বিস্ফোরণ যদি না থাকে; 
তাহলে সেই শান্ত বুর্ধ' থেকে বেতার-রশ্ির 

উৎপত্তি হম্ন হুর্ষের বহির্ভাগের ক্রোযোক্ষিয়ার ও 

করোনা থেকে, যাদের তাপাঙ্ক যথাক্রমে ৩০০০০ ও 

১,৯০০১০০* ডিগ্রী কেলভিন। 

সৌর বিস্ফোরণের সময় সৌর বেতার-রশ্বি বন্তগুণ 
বেড়ে যায়, যা সময় সময় “শান্ত হুর্যের বেতার 

বিকির্ণের তুলনায় প্রায় হাজার গুণ পর্যস্ত হয়ে 

[১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

দেখা দেয় বর্ধিত সৌর বেতার-রশ্মি রূপে । তবে এই 
বিষন়্ে মতভেদের আজও শেষ হয় পি। 

সম্প্রতি সৌর বিশ্ফোরশের সময় মহাজাগতিক 
রশ্মির কদেকটি ঝলক'ও নর্থ থেকে বেরিয়ে আঁপবার 

নিদর্শন পাঁওষা গেছে। এই ধরণের সৌয় মহ1-, 
জাগতিক রশ্মির বৃহত্বম একটি ঝলক ধর! পড়ে ১৯৫৬ 

সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ঘষে দিন মহাজাগতিক 

রশ্মির পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার প্রায় ২০* গুণ 

ছাঁড়িঘ়্ে যাঁয়। সৌর মহাঁজাগতিক-রশ্বির অস্তিত্ব 
মহাজাগতিক রশ্মির উত্স সম্পর্কে দীর্ঘকালের 

একটি প্রশ্বের সমাধানের পথ নির্দেশ করলো। 
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২নং চিত্র। তিন মিটার তরঙ্গ-দৈর্ধ্যে হুর্ঘ থেকে বেতার-রশ্ি বিকিরশেষ্ক লেখ । 
হরিণঘাটার আয়নোশ্ফিয়ার ফিল্ডষ্টেসনে গৃহীত। চিত্রে দেখা যাচ্ছে 

কিভাবে শুর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-হূর্যও অন্ত যায়। 

থাকে । এই বেতার-রশ্ি, যাকে বলা যায় 'বধিত 
সৌর বেতাঁর-রশ্মি', তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে বহু 
গবেষণা হয়েছে । কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের 

ইনফ্রিটিউট অব রেডিওফিজিক্স আও ইলেক্টু নিকৃসে 

১৯৫৭ গাল থেকে 'বধিত সৌর বেতার-রশ্শি' নিয়ে 
গবেষণা! সুর হয়েছে। হরিণঘাটায় ইনস্টিটিউটের 

আয়নোঁক্ষিয়ার ফিল্ড ষ্টেসনে গৃহীত বিধিত সৌর- 
বেতার-রশ্মির' একটি নমুনা ২নং চিত্রে দেওয়া! হলো, 

যাতে দেখানে! হয়েছে যে, কি ভাবে শুর্যান্তের 

সঙ্গে সঙ্গে বেতার-হূর্বও অন্ত যাঁ়। বধিত সৌর 
বেতার-রশ্মির উৎস কি? অনেকের মতে--সৌর 
বিস্ফোরণের সময় মে অলত্ত গ্যাপের পিও ছুর্ষ থেকে 

বেরিয়ে আসে, সেট|ই হুর্ধের 'বহির্ডাগের ক্রোযো- 
ক্ষার ও করোনা নানাবিধ তরঙ্গের স্থটি করে, যা 

মহাজাগতিক রশি হয়তো তারকারাঙ্জি থেকে তৈরী 
হয়, যে উপায়ে কৃষ্টি হতে পারে সৌর মহাজাগতিক 
রশ্মির | তবে এই ধারণায় বিশেষ আপত্তি হলো! এই 
যে, মহাজাগতিক রশ্মির বিছ্যুতৎ্কখাগুলি থাকে খুব 

শক্তিশালী এবং সৌর মহাজাগতিক রশ্মির বিদ্যুৎ" 
কণাগুলির শক্তি সে তুলনাক্ঘ অনেক কম। 

সৌর মহ্ণজাগতিক রশ্মির ইতিহাসের এ ন্মরণীয় 
দিনটিতে আফ্নমগ্ুলে এর অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন 

এসেছিল, যাঁর ফলে মের অঞ্চলে দীর্ঘতম তরঙ্গের 
বেতার যোগাযোগ পর্যন্ত ছি হয়ে গিয়েছিল। 
আপন ব্যপাঁর হয়েছিল এই যে, নৌক.মহ্াজাগতিক 
রশ্মি যেকু অঞ্চলের আফ্লনমণ্ডলের বীচের দিকের 
ডি-গুরকে--এমন কি, তারও দীচের অঞ্চলকে 
প্রবরূপে খয়দিত করেছিল, যাঁর ফলে.. 
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সঘ রকম তরল-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ হয়েছিল 
বিশোধিত । 

সৌর মহাঁজাঁগতিক রশ্মির ঝলকটি প্রথম 
এসেছিল সোজাঁপথে এবং পরে ক্রমশঃ আসজে 

দেখা গেছে তির্কভাঁবে। এথেকে আস্তগ্রহ 

চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের আভাস মেলে। কারণ 
আর কোন শক্তি আমাদের জালা নেই, যাতে ওই 

মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান অতি শক্তিশালী 
বিছ্যুতৎ্কণার দিক পরিবর্তন করাতে পাঁরে। 

সৌর বিস্ফোরণ আমাদের কিভাবে বিপন্ন করে? 
কি ভাবেই বা আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তন 
ঘটা? অনেকের ধাঁরণ!, সৌর বিস্ফোরণের সমস্্ 
যে কণিকা পুঞ্জ পৃথিবীতে আসে. সেগুলি আমাদের 

বাঁযুমগ্ডলের উপরের অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে- যে উত্তাপ 

ক্রমশঃ নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে শেষে গুরুতর 

প্রাকৃতিক ছুর্যোগের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের 

ভারতের ছুঃসহ অনাবৃষ্টি, ১৯৪৮ স।লের পাকিস্তানে 

প্রবল বস্তা, ১৯৫৪ সালে পশ্চিম ইউরোপ, চীন ও 

ক্যাথোড-রে টিউব ৮৯ 

ভারতের বিধ্বংসী বড়বৃষ্তি ও বন্তা--বিশেষজেরা 
মনে করেন এই সবেরই মূলে রয়েছে এক-একটি বড় 
রকমের সৌর বিক্ফোরণ। 

অনেক সময় আমাদের খেবাল থাকে না যে, কি 
প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে এসে পৌছায় পৃথিবীতে, 
সৌর বিস্ফোরণের সময়। তাঁর প্রধান কারণ এই 

যে; যে সব রশি 'ও কণিকা বেরিয়ে আসে, তাঁদের 

অধিকাংশই হতো! আমদের বাঁযুমগুলের পুরু 

আচ্ছাদনে শোবিত হয়ে যায়। নয়তে। তা] আমাদের 

ইন্ছ্িয়গ্রাহা নয়। 

সৌর বিস্ফোরণ ও পৃথিবীর উপর ভার প্রতি: 

ক্রিমা সম্বদ্ধে মানুষের জান আরও পরিষ্কার হতো! 

যদ্দি বড় বড় সৌর বিস্ফোরণ ঘটতো আরও অধিক 

সংখ্যায় । তবে তাতে হয়তো এসব মারাত্মক রশ্মি 

ও কণিকারাজি আংশিকভাবে বাষুমগ্ডল ভেদ করে 

আমাদের জীবন বিপন্ন কতো । তাই বড় বড় 
সৌর বিস্ফোরণের বাহ্ল্য না থাকাটা অভিশাপ নগর 
বরং মঙ্গলম্থচক। 

ক্যাথোড-রে টিউৰ 
শ্রীভাঙ্কর মুখোপাধ্যায় 

নামটা সাধারণ লোকের কাছে থুব পরিচিত 
না হলেও ক্যাথোঁড-রে টিউব বর্তমান যুগের 
বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

টেলিস্তিপনের মূল অংশ ক্যাথোড-রে টিউব ; 
রেডায়, রেডিও টেলিক্ষৌপ ইত্যাদি যন্ত্রের অপরি- 
ছার্য অঙ্গও এই টিউব। অসিলোস্কোপ, বিটা-রে- 

শ্পেক্টে গ্রাফ ইত্যাদি হাল আমলের যন্ত্ও ক্যাথোড- 

রে টিউব ছাঁড়া অচল। 
কোন একটি ঘটনাঁকে টান ভিন 

“পন্নিখিত করে, একটি বিশেষভাবে নিমিত" পর্দায় 
দেই. [52018৫টিকে খলোকবিন্ুর সাহায্যে 

সি 

ফুটিয়ে তোলাই এই যন্ত্রের কাঁজ। প্রথম যুগের 

ক্যাঁথোড-রে টিউব অতি সাধারণ গোছের ছিল। 

ক্যাথোড-রের কষ্েকটি ধর্ম চিত্তাকর্ষকভাবে এই 

যন্ত্র দিয়ে ছেখাঁনো। যেত মাত্র। কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিকের 

অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসাঁয়ের ফলে এই যন্ত্রের আশ্র্য 

রকম উন্নতি হয়েছে। | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, 

বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সার .উইলি- 

যম ক্রুকদ্ও চেষ্টা করেছিলেন। বিনাতারে কি 

প্রবাহ. পাঠানো বাঁ 'কি না। একটা বাযুপৃন্ 

কাচের: নলের দুদিকে. কুটি ধাতব পাকের, 



৪০ ভান ও বিজ্ঞান 

মধ্যে অতি উচ্চ বিভব পার্থক্য [ 30,000 ৬. 

40,000 ৬. 0৫ 20161008] 016616170০6 ] রেখে 

তিনি দেখলেন, খণাত্বক পাঁত বা ক্যাথোড থেকে 

এক অদৃষ্ঠ আলোক, রশ্মি বেরিয়ে ধনাত্মক পাতি 
বা আযানোডের দিকে ছুটে চলেছে। সার জ্রুকৃস্ 

এ অদৃ্ঠ আলোঁকের কতকগুলি ধর্ম লক্ষ্য করেন । 

এ আলোক সাধারণ হুর্যের আলোর মত সরল 

রেখায় চলে; ফলে তার সামনে যদি অস্বচ্ছ বস্তু 

রেখে দেওয়া হয়, তবে সেই বস্তর ছায়া পডে। 

দ্বিতীয়তঃ, চৌন্বক ক্ষেত্র (18876605610) এই : 
অদৃশ্য আলোকের উপর ক্রিয়া করে এবং তাঁর 

[১৭শ বর্ধ, ২য় সংখ) 

ধাতব ক্রুশ [1] আআনোড রূপে থাকতে! ' 

ক্যাথোড ও আনোডকে যথারীতি একটি উচ্চ 
বিভব পার্থক্যবিশিষ্ট বর্তনীর (02০01) সঙ্গে যুক্ত 

করলে ক্যাথোড অর্থাৎ ধাতব ক্রশটির দিকে 
ক্যাথোড রশি প্রবাহিত হতে থাকে এনং সামনের 

ক।চের দেয়ালে ক্রুশটির একটি ছায়া ফুটে ওঠে। 
আবার নলটির কাঁছে একটি চুম্বক নাড়াচাড়া করলে 
ছাঁয়াটিকেও বিচলিত হতে দেখা যায় ; অর্থাৎ চৌস্বক 
ক্ষেত্র কাঁথোড রশ্মির উপর ক্রিয়া করে। এই 
সাধারণ যন্ত্রই একদিন যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এক 
বিপ্লব আনবে, সে কথা সে দিন কেউ ভাবতে 
পাপে নি। 

| ১নং চিত্র । উইলিয়াম ক্ুকসএর ক্যাথোড-রে টিউব 

রশ্মির গতিপথকে বাকিয়ে দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, 

& অদৃহ্ঠ আলোক কয়েকটি রাসায়নিক যৌগের 
[যথা জিন্ক বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট ] উপর 

আপতিত হলে পদার্থগুলি আলোকিত বা প্রতিপ্রভ 

হয়ে ওঠে। পুর্বোক্ত রশ্সিটি ক্যাথোঁড থেকে 
আঁনোডের দিকে ছুটে চলে বলেই এই রশ্মির নাঁম 

ক্যাথোড রখ্মি। ক্যাথোড রশ্মির ধর্ম গুলি সহজ 

ভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্তে জ্রুক্স্ ১৮৮* ঘষ্টাবে 

এক বক্র তৈরী করেন। এ বঙ্থটিই আধুনিক 
ক্যাখোড-বে টিউবের আদি পুরুষ । (চিত্র-১ ) 

. সায় ক্কুক্সের যন্ত্রে একটা বাযুশূন্ত বাধের 
পক প্রান্ছে একটা ধাতব পাত ক্যাধোড হিসাঁবে 
লাগানো ছিল। বানের মাঝামাঝি জ!গ়গায় একটা 

১৮৯৭ থৃষ্টাবধে বিখ্যাঁত বিজ্ঞানী সার জে. জে. 

টমসন ইলেকৃইনের় ভর (23885) ও আধান নিয়ে 
গবেষণা করছিলেন। ইনিই প্রথম প্রমাণ করেন 
যে,ক্যাথোঁড রশ্মি উচ্চগতিসম্পন্ন ইলেক্ট্রনের প্রবাহ 
মাত্র । টমসনের হাতে ক্যাঁথোড-রে টিউবের 

অনেকটা উন্নতি হয়। তড়িৎ-ক্ষেত্র দিয়ে ক্যাথোজ 

রশ্মির গতিপথকে বীকাবাঁর প্রণালী টমসন আবিষ্কার 
করেন; তাছাড়া তিনি ক্যাথোড-রে টিউবে 

ফুরেসেন্স পদার্থের ব্যবছার করে তাঁর আরও উত্নতি 
সাধন করেন । 

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। 

ইতিমধ্যেই বেতারের যথেই উন্নতি হয়েছে4 
(টলিভিসনও আবিষ্কৃত হয়েছে! কিন্তু তখনকার 



ফেয়ার, ১৯৬৪ ] 

“পিনে টেলিভিপনের দৃষ্ঠপট বলতে কিছু ছিল না! 
একটি ছিন্্রযুক্ত ঘুরস্ত চাকার (5০81য761) সামনে 

একটা ঘষা কাঁচ ও পিছনে একটা নিয়ন বাতি 

জালিয়ে বেতারে আগত ছবিটি এ ঘষা কাচের পর্দার 
উপর ফুটিয়ে তোলা ইতো। এই পদ্ধতিতে টেলি- 
ভিসন প্রচারে বন অন্নুবিধ! দেখা দ্রিত। টেলি- 

ভিসনে ক্যাথোড-রে টিউব ব্যর্বহার করবার কথা 

প্রথমে মাথায় আসে আমেরিকান বিজ্ঞানী আলেন 

বি. ডুমণ্ট-এর | বলতে গেলে তিনিই আধুনিক 

কযাথোড-রে টিউব ৯১ 

(১) এই নলটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাযুশ্ন্ত (১*-৪ 
মি. মি. চাঁপ ) থাকে । 

নলের সামনের অংশের চওড়া মুখটিতে (১) 
প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে । প্রথম 

যুগের কা1খোড-রে টিউবের সঙ্গে এই টিউবের 
প্রধান তফাৎ হলো এই যে, এক্ষেতে বস্ত্র মধো 
আলাঁদাভাঁবে ইলেক্ট্রন উৎপন্ন করে তাকে 

আ।কসিলারেটিং আনোডের সাহাযো বেগ প্রধান 

করে' ক্যাথোড রশিতে পরিণত কর] হয় । সেই 

হিটার । 

ক্াযাথোড-রে টিউবের শ্রষ্টী। রেডা'র বন্ত্রও তিনিই 
আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত অন্থবিধার 

সুযোগ নিয়ে অন্য লোঁক রেডারের পেটেন্ট নেয় । 

আধুনিক টেলিভিসনে আযালেন বি. ডুমণ্ট-এর দাঁন 
অসামান্ত ৷ 

বছছ গবেষণার ফলে আজ অতি উন্নত ধরণের 

ক্যাঘোড-রে টিউব তৈরী হয়েছে। উপরের 

আঁক ছবি দিয়ে আধুনিক ক্যাঁথোড-রে টিউবের 
গঠন ও কার্ধপ্রণালী বোঝানো হচ্ছে। এই 
ধরণের ক্যাঁথোঁড-রে টিউব আজকাল টেলিভিসন 

এবং দেভার ঘষে বাবহাত হচ্ছে। 

" . এরই প্রকার ক্যাথোড-রে টিউবের মুল অংশ 
ধুলো কানেলের, আঁকতিবিশিউ একটি কাচের নল। 

প-ফিলামেন্ট ব্যাটারী । 
৯-ক্ুরেসেল পর্দ]। 

২নং চিত্র। আঁধুনিক ক্যাথোড-রে টিউব 
১"বাযুশুন্ কাঁচের নল। ২, ২-উলম্থ বিচ্যুতি পাত $ ৩, ৩-অগভুমিক বিচ্যুতি পাত। 

৪-আযকসিলারেটিং আঁনোড | ৫-সেলেনিয়াম ক্যাঁথোড। ৬-ফিলামেন্ট 
৮-ক্যাথোঁড ব্যটারী। 

কারণে এখানে ইলেক্ট্রন উত্পাদনের জনে সেলে" 

নিয়াম ধাতুর একটি চোউকে (৫) ফিলামেন্ট হিটারের 

সাহায্যে (৬) উত্তপ্ত করে ইলেকট্রনের উত্স হিসাবে 
বাবহার কর! হয়। কারণ উত্তধ করলে সেলেনিয়মি 

ধাতু ইলেকট্রন ছাড়তে পারে। এই ঘটনাকে 
থারমি়নিক এফেক্ট অফ ইলেকুটিক কারেন্ট 
বলে। এই কাঁজের জনে আলাদা একগ্রস্থ 

ব্যাটারী (৭) ব্যবহাত হয়। এদের নাম ফিলা" 

ষেন্ট ব্যাটারী । আ্যানোড হিসাবে একটা নীগেট 
এবং মাঝখাঁনে একটা সরু ছিত্রবিশি্ইট আনু" 
মিনিয়াম চোঙ ব্যবন্থত হুম্ব। . আ্যঁলোড 'ও 

ক্যাথোড্রকে বরথারীতি একটা ব্যাটারীর (৮) 
ধনাস্বক ও খণাখাক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা 



৯২ হান ও বিজ্ঞান 

হয় এদের ক্যাঁথোঁড ব্যাটারী বলা হয়। 

তার ফলে, সেলেনিয়াম ক্যাখোডে উৎপন্ন 

ইলেক্ট্রনগুলি সহজেই আ।নোডের দিকে আকধিত 

হয় এবং ছিদ্রের মধা দিয়ে সরু পেক্সিলের 

আঁকাঁরে বেরিয়ে এসে ক্লুরেসেন্স পর্দার উপরে 

একটি আলোকিবিন্দু (0 রূপে দেখা দেয়। 
আলাদাভীবে ইলেকট্রন উৎপত্ন করা হয় বলে 

এই ক্যাথোড ব্যাটারীর তড়িৎ চালক বল 

(চু. 2. দ.) আগের মত খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 

হওয়ার প্রয়োজন হয় না। 

সাধারণভাবে ক্যাথোডভ রশ্মিকে উলগ্বভাঁবে 

বা অহ্থভূমিকভাবে বাঁকানো যেতে পারে। সেই 
জন্তে রশ্মির গতিপথকে ঝেষ্টন করে অনুভ্ূমিকভাঁবে 
(২ ২') এবং উলম্বভাঁবে (৩, ৩) এক জোড়া করে 

সমাস্তরাল পাত রাখা হয়। যে কোন জোড়ার 

পাঁতের মধ্যে বিভব পার্থকা হুষি হলে দেখা যায়, 

পর্ধার মধ্যে আলোকবিন্দ্ুর অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে, 

অর্থাৎ ক্যাথো রশ্মি বিচলিত হচ্ছে । 

১. গ্রথন যদি (২, ২? পাতের সঙ্গে দ্বিমুখী তড়িৎ” 

প্রবাহ (21050750008 ০০০০0] উৎসের সঙ্গে 

যোগ করা হয়, তবে পাত ছুটির মেরুত্ব [0018110] 

ও বিভব পার্থক্য [6০9661091 0126151705] সর্বদা 

পরিবতিত হতে থাকবে | ফলে, 0 বিন্দুটি' 
উলম্ব রেখায় দেোলায়মাণ গতিতে যাঁওয়া-আসা 

করবে এবং ফ্ুরেসেজস পর্দায় একটি শিরবক্ছিন্ন 

অলোক বেখ। দেখা যাবে। অন্রূপভাঁবে, (৩, ৩) 

পাতের সঙ্গে দ্বিমুখী তড়িৎ্-প্রধাহের উৎসের 
সংযোগ ঘটালে 0 বিন্দু অঙ্ুভূমিক সু ক্েখায় 
গোলাকমান গতিতে যাঁওয়া-আসা করবে এবং 

পর্দা এক অন্ুভুমিক আলোক রেখা দেখা যাঁবে। 

(৩, ৩) পাত ছুটি প্যবহার করে ক্যাথোড রশিকে 

অঙ্থভূষিক দিকে বিছাত্ড করা হায় বলে এই পাত 
টির নাম অন্ুভূমিক বিচাতি পাতি [81০07150108] 
48815201038 01566] এবং (২, ২) পাত ব্যবহার 

রে উলছ্ছ দিকে বিছ্যুত করা যাস বলে এই পাঁত 

[ ১৭শ বর্ষ, ২য় পংখ্যা 

ছুটির নাঁম উল্থ বিচ্যুতি পাত [ড61016৪1 01919- 

০015 01966] 1 

যদি একই সঙ্গে [307150051 ও ড০:062] 

11615006108 01516-কে কার্ধকরী করা যাঁয়। তবে 
(০) আলোকবিন্দুটি ফ্লুরেসে্গ পর্দার উপরে 
সমভাবে চলে বেড়াঁবে। ফলে পর্দাটিকে সমভাবে 

আলোকিত হুতে দেখা যাবে। 
কিন্তু মদদি একটি বিশেষ মুহূর্তে ছুই জোড়া 

প্লেটের তড়িৎ চালক বল বিভিন্ন মানের হয়, তবে 

আলোকবিন্ভৃও মুহূর্তের জন্যে পর্দার মধ্যে একটি 
বিশেষ স্থানে ফুটে উঠবে। বেতারের সাহায্যে এ 
[70112010021 ও ৬০101581 01601600015 0156- 

এর তড়িৎ চাঁলক বলকে নিয়ন্ত্রিত করে ফলুরেসে্স 

পর্দায় বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন তীব্রতাঁর আলোক- 

বিন্দু ফুটিয়ে তোলা হয়। দৃষ্টি নিবন্ধের [061315- 
091006 06 5151017] জগ্তে বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন 

আলোকবিন্দুর পার্থক্য আমাদের চোখ ধরতে 

পাঁরে না। ফলে এ ফুরেসেন্স পর্দায় আমরা বেতারে 
পাঠানো সমগ্র ছবিটি দেখি! এটাই আধুনিক 
টেলিভিসনের মূলততৃ | 

বহু দূরের বন্ধ থেকে প্রতিফলিত রেডিও-তরককে 

বিছ্যৎ-প্রবাহে পরিণত করে তাই দিয়ে ক্যাথোঁড- 
রে টিউবের বিচ্যুতি পাঁত জোড়া ছুটি পরিচালনা 
করলে পর্দায় উৎপন্ন আলোকবিন্দুটি দুরের বস্তির 
দুরত্ব, অবস্থান--এমন কি, ভার গতিবেগকেও সচিত 

করবে। রেডারের প্রাণকেন্দ্র ক্যাথোঁড-রে টিউবে 
অবস্থিত। ূ 

অসিলোস্কোপ আধুনিক ইলেক্ট্রদিক্স বিস্তার 
এক প্রয়োজনীয় যন্ত্র! এই যন্ত্রের মূল অংশও 
ক্যাথোঁড-রে টিউব । এই যঙ্ত্রে বেতার বা বিদ্যুৎ 

তরঞ্গকে সত্য সত্যই তরঙ্গের আকারে দেখা বাঁয়। 
ক্যাঁথোঁড-€র টিউবকে নিঃসনেহে ইলেকট্রনিক চোঁখ 
ধলা যেতে পাঁরে। কারণ এই টিউবের পর্দায় 
বসার ধে কোন বৈদ্যুতিক ইমপাঁগস প্রত্যক্ষ করতে: 
পারি 1 



ফোক্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

বর্তমানে এই কাঁথোঁড-রে টিউব নিয়ে অনেক 

গবেষণা চলছে। যুদ্ধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে এই বজ্র 
বই বাবহার আছে। একদিকে যেমন রেডাঁরে 

ব্যবস্থত ক্যাঁথোড-রে টিউব দিয়ে শক্রর বিমাঁন 

দেখা যাচ্ছে। অপর দিকে তেমনি ঝোড়ো মেঘ 

বহু দূর থেকে দেখে নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার 

পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে নৌ ও বিমান 
চালনার রেডারের দান অপরিসীম । বন্ত মাইল দূরের 

রত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাঁশযানের ভিতরের অবস্থ।র 

ছবি আমাদের সামনের ক্যাঁখোঁড-রে টিউবে 

সঞ্চয়ন ৯৩ 
নিখুণ্তভাবে ফুটে উঠছে! মহাঁকাশষাত্ৰা ও 
গবেষণাঁয় ক্যাঁখোডি-রে টিউব এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞাগিক গবেষণার 

ক্ষেত্রেও এই বঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম । ইলেকট্রনিক 

ঘড়ি, বিটাঁবে স্প্রে গ্রাফ ইভা!দি সুল্মীতিন্চ্গ 

যন্ঈণ্ড ক্যাঁথোড-রে টিউবের উন্নত সংস্করণ মাত্র। 

স্পটিতঃউ কা।!খোড-রে টিউব আধুনিক ব্যবহারিক, 

তাত্বিক ও কারিগরী বিজ্ঞানে এক. ধিশিষ্ট স্বান 

অধিকার করে আছে। এই মঙ্ধের ভবিষ্যৎ উজ্জল 

সম্ভবনায পূর্ণ। 

সঞ্চয়ন 

কেত-খামারের জন্যে সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতি 

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদের ঘুগের নানারকম নামকরণ হচ্ছে। এই 

যুগ চিকফিত হয়েছে “পারমাণবিক শক্তির যুগ” 

'মহাকাঁশ জয়ের যুগ', 'প্লাটিকের যুগ' ইত্যাদি 

নামে। সাম্প্রতিকতম অভিধার্টি হলো-_্ব্বংক্রিয় 

আর সাইবারনেটিক বন্বপাতির যুগ? 

সাইবারনেটিক হলো শ্বয়ংক্রিয়করণ বা “অটো- 

মেশন-এর এক অবিচ্ছেগ্ত টেকনিক্যাল অঙ্গ। 

সংখ্যা, তথা ইতাদি আঁপনাআপনি পাওয়ার 

জন্তে যে সব ধাশ্ত্িক পদ্ধতি ও প্রকরণ রয়েছে? সে- 

গুলিকে কাজে লাগাবাঁর বিজ্ঞ।নকে বলে সাইবাঁর- 

নেটিক্সা। এই সাইবারনেটিক্সের বিদ্বাকে কাজে 

লাগিয়ে যে সব শ্বয়ংক্রিক় যঞ্ তৈরী হচ্ছে, সেগুলি 

খুব ব্যাপক আকারে মেশিন তৈরীর কারখানায়, 

রেডিও-ইলেক্ট্রোনিক্স-এ, রসার়নবিষ্ায়। খনি- 

শিল্পে এবং খধাঁবতীয় কম্পিউটিং বন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে 

অনেক দিন থেকেই প্রযুক্ত হচ্ছে। 
কবি-বিজঞানে এবং ক্ষেত-খামারে স্বয়ংক্রিয় ও 

| সাইবারনেটিক যক্তরপাতিকে নি কাজে লাগানে! 

শর ইত্থেছে। এ 

কৃষিতে সাইবারনেটিকসের ধিশেষ উপযোগিতা 
রয়েছে এই জন্তে যে, ফসল উৎপাদনের যাবতীয় 

ব্যাপারটা বু শাখায় বিভত্ত। এই সব শাখা- 

প্রশাখাঁর মধ্যে খুব জটিল ধরণের সংহতি ও সমন্বয় 

রেখে চলা দরকাঁর। আঁবহবিগ্া থেকে উদ্ভিদবিদ্যা, 

ভূমিবিদ্ঞা (সফল পায়েস), খনিজ সার, 

ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ইত্যাদি বছ বিষঙ্কের 

সমম্বম্ন ঘটাতে হয় সুসংহত ও উচ্নত কৃষিব্যবস্থার 

জন্যে । প্রতোকটি শাঁধার অসংখা তথ্যকে জুত 

সংহত করতে হয় এবং এর জন্তে বিরাট এক নিষন্ত্র 

ব্যবস্থা খাঁকা দ্রকাঁর | একাঁজে তাই সাইবারনেটিক 

যন্ত্রপাতি অপরিহার্য । 

রুষির নিজন্ব প্রকৃতির মধ্যেই কতকগুলি সমন 

রয়েছে । আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও এলাকা" 

বিশেষে উৎপন্ন ফসলের বিভিরঙা, ছড়ানো 
্যা্টর ও অন্থান্ক যন্ত্রবাহিনী। আবহাওয্পার 

দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, তরাই-স্েপ-সমভল: ভুমি-. 
উপত্যকা ইত্যাদি জমির বিভিন্ন চরিত্র, ক্ষেতের 

মাঁটিয ভৌও-রাসাধনিক ধর্মের বিডিপ্নত। ইত্যাদি 

সনদ্ধে বাবিভীয় তথ্য, সংগৃহীত, হবার পর সন. 



৯৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

গুলিকে দ্রুত বিশ্লেষণ করে কার্ধকরী সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার জন্তে কষিতে স।ইবারনেটিক্স প্রশোগ 
করবার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। 

রুষি সম্পকিত যাবতীক্ব কাঁজ শ্বয়ংক্রিয় করে তুলে 
মানুষের শ্রম হাঁস করাটাঁও এর একটা খুব বড় পদিক। 

যেমন ধরা যাক, জমিকর্ধণের কাঁজ-_বে 

কাজে সবচেয়ে বেশী শরম ব্যয় হ্য়। ট্র্যান্টর- 

চালককে সব সময়ে নজর রাখতে হয়--যাঁতে 

লাঙগলের ফলাগুলি জমির ভিতরে প্রয়োজনীয় 
গভীরে ঢুকে থাকে এবং যাটির পিণ্ডে আটকে 
গিয়ে যাতে লাঙ্গলের কাজ ধন্ধ না হয়ে যায়। 

একটি ট্রাক্টরের চালককে হল চালনার সময়ে 
ঘণ্টার ৫** বার আর পুরা চাষের কাজে 
ঘণ্টায় ১,*** বাঁর পর্বস্ত ষ্ি্লারিং হুইল ঘোরাতে 
হন্ন এবং গড়ানেকট্র্যাক্টরের (ক্যাটারপিলার ট্র্াক্ির ) 
চালককে ঘণ্টায় ৫**-৬** বার কন্টেবল-লিভার 
ঘোরাতে হয়। এট! মনে রাখলে বোঝা ধাবে যে, 

কতটা অনাবশ্থক শ্রম এতে ব্যয় হয়। 

র্যাক্টর-চাঁলকের কাজকে সহজ কয়ে তোলবার় 

জন্তে সর্ধপ্রথমে দরকার কধিত জমির পরিমাণ ও 

্বানাঙ্ক সংক্রাস্ত যাবতীয় তথ্যের নিরবছ্ছিক্ন 
সরবরা হ--_হুলমুখের ভূমিভেদের গভীরতা, হলক্নেখা- 
পথের গঠতিমুখের পরিবর্তন ট্র্যাক্টর-চাঁলকের 
প্রত্যেকটি চালনকার্ধের সময় কত বার করতে হয়, 
তার সংখ্যা ইত্যাদি। এসব তথ্য ও তার ছিসেব 

কম্পিউটারের দ্বারা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবায় পর 

সেগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে জযিকর্ষণের জন্তে সবচেয়ে 
বিজ্ঞানসম্মত, কম শ্রমসাপেক্ষ এবং সর্বাধিক 

কার্ধকরী পদ্ধতি উদ্ভাবন কর! সম্ভব৷ 

আর একটি ক্ষেত্রে সাইবারনেটিক্সের প্রক্নোগ 
রীতিমত জরুরী প্রশ্নোজন হয়ে উঠেছে। সেঁটা 
হলে! ট্র্যা্উরের যাস্ত্রিক গোলযোগ পরিহার করা । 
চলতে চলতে কোন র্যাক্উরের মোটর বন্ধ ছয়ে 
গেলে চালকের অনেকখানি প্রশ্নাস ও সমস্ন নষ্ট 
হয়-কারণ। মোটরের বিভিন্ন অংশ অনেকখানি 

[ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা! 

খুলে না নিলে শুধু উপর থেকে দেখে বোঝা কঠিন 
যে, গোলমালটা কোথায় হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে 

মেটিরের যাবতীয় অংশই খুলে ফেলতে হম্ন। কিন্তু 
সাইব[রনেটিক্সের সাহাধ্য পেলে এটা আর কোন 
সমস্যাই থাকে না। ট্র্যাক্টরের যাস্ত্রিক মন্ত্িফটি 
তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয়, কোন্ অংশে কি গোলমাল 

ঘটেছে। নিধিল সৌভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের 

কষি-যন্ত্রীকরণ ইনষ্িটিউট ও গণিত ইনক্লিটিউটের 

সাইবেরিয়া শাখার গবেষকেরা ট্র্যাক্টরের জন্তে যে 

সাইবাঁরনেটিক মস্তিষ্ক তৈরী করেছেন, সেটি যে গুধু 
কোঁথায় কি গোলমাল ঘটেছে তাই বলে দেয়, তা 

নয়, মেরামতের জন্তে কি করতে হবে, কি করণে 

র্যাক্টরটি আবার আগেকার মত স্বচ্ছন্দে চলবে, 
তা পর্যস্ত সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় | 

এই দুটি ইনস্টিটিউটের কর্মীরা আরও একটি 
উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন। 

প্রা সমস্ত সোভিয়েট ট্যাক্টরই হলো! সর্ধার্থসাঁধক 

( মাল্টিপারপাঁস ) ট্্যাক্টর এবং গোটা বছর ধরেই 
তাদের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে 

হয়| ফলে তাদের ক্রুয়ও বেশী হন়্। স্ুনির্বাচিত 

যন্ত্রাংশ কাজে লাগিয়ে এদের উৎপাদন ব্যয় 

কমানো কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 

হলে নানারকম যন্ত্র তৈরী করে পরীক্ষা করতে হয়, 
কারণ এক্ষেত্রে প্রায়োগিক বা “এম্পিরিক্যাল” 
জ্কানকে কাঁজে লাগাঁনো ছাড়া উপায় দেই। তাতে 

যেমন খরচ বেশী, তেমনি সময়ও লাঁগে বথেষ্ট। 

অনেক হিসেব করে ইঞ্জিনিয়ারের একরকম যষ্ধ 

তৈরীর পরিকল্পনা করলেন এবং বিশেষজের! 

অভমোঁদন করবার পর কম্পিউটারের সাহায্যে 

সেটাকে খতিয়ে দেখবার ব্যবস্থা হলো এবং এর 
সাহাঁষ্যে যে চূড়ান্ত ডিজাইন তৈরী হলো, দেখা 

গেল সেই ডিজাইনের বস্ত্র তিম্লী করতে খরচ পড়ে 

এফতৃতীয়াং্খ মাত্র এবং সেই যন্ত্রের কার্ধ" 

করিতাঁও অনেক বেসী, ক্ষয় অনেক কম। 

জিয়ার চায়ের কত, চিনি শোধনাগার, 
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শশ্যগুদাম ( এলিতেটর ) ও ময়দাঁকলগুলিতে সাই- 
বারনেটিক্সকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে 
উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। এখানকার রাজধানী 

ৎবিলিসি-র অটোমেশন ইন্ট্রমেক্টস রিসাঁ 
ইনট্রিটিউটের কর্মীরা নান! ধরণের উন্নততর শ্বয়ংক্রিদন 
ও সাইবারনেটিক কৃষি-যস্ত্রপাতি টততরীর কাঁজে 
ইদানীং নিত্যনতুন সাফল্য অর্জন করছেন। 

উদ্ভিদের গড় বৃদ্ধি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করবাঁর 
জন্তে ইদানীং সাঁইবারনেটিক্স খুব ব্যাপকভাবে 
বাবজত হচ্ছে। চারাঘরে উদ্ভিদ লালন-পাঁলনের 

জন্তে নিদিষ্ট ও নিক্বন্ত্রিতি তাপ, আর্দ্রতা, 
অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাঁইক্রোজেন 
ইত্যাদির দরকাঁর। সাঁইবাঁরনেটিক যন্ত্র এসব 

সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সর্বদা জানিষ্বে দিচ্ছে এবং 

ত্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলি সেই অনুযায়ী তাপ, 
আর্দতা ইত্যাদি সব কিছুই নিদিষ্ট মাত্রায় বজায় 
রেখে চলেছে। লেনিনগ্রাডের বিজ্ঞানীর! যে 

এই রকল্ স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত চাঁরাঘরের একটি মডেল তৈরী 
করেছেন, সেই মডেল চারাঘরে তাপ, আর্দ্রতা, 

উষ্টিদের আহার ইত্যাদি সবই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় 

নিয়ন্ত্রিত তে! হুচ্ছেই,। উপরন্ত চারাগুলির 
ভিতরে যে সব টজব-বিক্রিয়া চলেছে, সে সম্পর্কে 

গাঞম্বন টে 

যাবতীয় তথ্য এবং আলোকসংঙ্গেষধ বা ফটো- 
সিম্থেসিসের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কেও যাবতীয় খবর 
জানিয়ে দিচ্ছে। 

সাইবারনেটিক যন্ত্রের সাহায্যে গাছের ফল 
পাঁকিয়ে তোলবার সময় সংক্ষেপিত করা হচ্ছে এবং 

ইাস-মুরগীর প্রজননশক্কি বাড়িয়ে তাদের সংখ্যা" 

বৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সব যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় 
ইাঁস-ঘরে তাঁপ-চাপ-আবহাওয়। প্রভৃতি এমনভাবে 

সংরক্ষণ করে, যাতে তা প্রজননের পক্ষে সর্বাধিক 

উপযোগী হয়। ডিম সংগ্রহ কর! এবং ইন্- 

কিউবেটরে সাঁজানে। প্রভৃতি কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের 

সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা 

বেরুলে তাদের দৈহিক ক্রিয়া-বিক্রিঘ্বার সব খবর 

দেয় সাইবেরনেটিক যন্ত্রপাতি । বাঁকী ডিম প্যাক 

করা থেকে চালান দেওয়া পর্যস্ত সব কাজ স্বয়ংক্রিয় 

ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। র 

কষিকে আরও ব্যাপকভাবে হ্বরংক্রিয় ক 

তোলবার জন্তে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

গবেষণা করে চলছেন। সাইবাঁরনেটিকস যে কষি- 
উন্নয়নের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করবে, তার উপর কৃষি-বিশেষজ্ঞের বিশেষ জোর 

দিচ্ছেন। 

মহাসমুক্রের গভীরে অন্তহীন সম্পদের সন্ধান 
আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে আজও 

অগণিত অজান! বিশ্ময় অপেক্ষা করিয়া আছে। 

ধে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তাহার পৃষ্ঠ- 

দেশের তিন-চতুর্থাংশ যে এখনও অনাবিষ্কৃত, ইহ! 

বিশ্বাসযোগ্য না হুইলেও সত্য । আরও যদি 

বলা যায় যে, এই অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 

অন্তহীন ধনসম্পদ পুজীভৃত হইয়া! আছে, তাহ 

হইলে আমাদের আর বিশ্বয়ের সীম! থাকে ন1। 
পৃ্থিবীর সমগ্র অঞ্চলের প্রায় ৭২ শতাংশ জলের 

গ্ধীবে। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ মহাসমূদ্রগর্তে 

নিহিত। এই মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশের বিশেষ 

কোন খবর আমর! জানি না। আমর! যতটুকু 
জানি, তাহা বড়জোর কয়েক শত ফুট গভীরের 

মধ্যেই সীমাবন্ধ। কিন্তু এই কর়েক শত ফুটের 
পরে আরও সুদীর্ঘ গভীরতা বিরাজমান । এমন 

কি, কোন কোন স্থানে তা মাইলের পর মাইল 
গ্রভীপন | এই গভীরতার মধ্যে অসংখ্য ও 

অপরিমেয় সামুদ্রিক জীবের উপনিবেশ গড়িসব' 

উঠিমাছে। ইহা ব্যতীত মহাসমুক্রের তলদেশের 

নিয়ে তিল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্া্জ সর্বপরকাযের, 
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খনিজ সম্পদ শুপী্কৃত এবং পুঞ্জীভৃূত হইয়া 
আছে। 

কিন্তু এতদিন যে এই পুঞ্জীভূত সম্পদ অনাবিষ্কৃত 
হইয়। পড়িয়া আছে, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। 
কিছুদিন অ!গে পর্যস্ত সমুদ্রের স।মান্তি নীচেও 

সম্পদের সগ্ধান, ক।রিগরী-বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক 
দিক হইতে অসম্ভব ছিল--বাস্তবত্তার দিক হইতেও 

প্রাঁয় অনাবশ্টক বিবেচিত হইত | 

কিন্ত এখন কারগরী-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে 

এই প্রথম স্ুপরিকল্পিতভাবে মহ[সমুদ্জরের তলদেশের 

অন্তহীন অনবিষ্িত স্থানের অনুসন্ধ(ন এবং 

সম্পদ আহরণের আয়োজন আরস্ত হইয়াছে । ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, ক্রমবর্ধমান 

জনসংখ্যার জন্ত খাছ সংগ্রহের নৃতন উৎস 

সন্ধানের দাবী এবং শিল্পায়নের জন্য কাচা মালের 

দাবী প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। ইহাপ ফলে 
“মহাসমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা” নামে বিজ্ঞানের একটি 

শাখা দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। 

গত কয়েক বত্পরের মধ্যে আমেরিক] বিজ্ঞানের 

এই শাখার কাঁজকর্ম অত্যন্ত ব্যাপক ও জোরদার 

করিয়া ছুলিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশেরই 
মহাঁসমুদ্র বিজ্ঞান সম্পকিত গবেষণাঁর কার্যস্থচী সর্বা- 
পেক্ষা বেণী এবং সর্ববৃহৎ । এই গবেষণার জন্ত 

আমেরিকার যন্ত্রপাতি সমদ্বিত ৭৬টি গবেষণা 

জাহাজ আছে এবং এই সকল জাহাজে ২৭* জন 
বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ কাজ করেন। এই সম্পকিত 

উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ।রের সংখ্য।/ও আমেরিকায় 

৬৩টি | 

আগামী ১০ বৎসরের জন্ত যে পরিকল্পনা রচিত 

হইয়াছে, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, গবেষণা 

জহাঁজের সংখ্যা বুদ্ধি করিয়া! ১২৭টি কর! হইবে 

প্রবং বৈজ্ঞানিক কর্মচারীদের সংখ্যাও সেই 
খমুপাঁতে বৃদ্ধি করিয়া ৬*** করা হইবে । এখন 
গর্ভীর সমুর্রে তথ্য সংগ্রহ 'করিবার উপযোগী একটি 
মার জাহাজ আছে, তাহার সংখ্যা বুদ্ধি করিয়! 

ভান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

৬ বা ৮ করা হইবে এবং ইহার সঙ্গে সমুদ্রের, 

১৮,০** ফুট (৫১৪০০ মিটার ) গভীরে ৮* মাইল 
পরিমিত স্থান (১২৮ কিলোমিটার ) অন্গসন্ধান 
করিতে পারে, এইরূপ একটি জাহাজও সন্নিবেশিত 
হইবে। শেষোক্ত জাহাজে মাত্র তিন জন লোক 

থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । ইহার নামকরণ 

কর! হইবে এলুসিন্ট। 
এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এই জন্য 

প্রয়োজন যে, এই পরিকল্পনার জন্য প্রচুর ব্যয় হয় 
এবং বিশেষজ্ঞও খুব বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় না। 

তাহা ছাড়া মহাঁসামুদ্রিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য 

যেবধপ জাহাজের দরকার ভম্ব, তাহার নকৃস! প্রস্তুত, 

নির্মাণ, গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত 
এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে 

সাধারণতঃ বেশ কয়েক বত্সর সময় লাগে। 

এই সকল কারণে এবং মহাঁসমৃদ্রের বহু বিস্তীর্ণ 

অঞ্চলে অহ্ুসন্ধান চালাইবার জন্ত পারম্পরিক 

স্থবিধার উদ্দেশে বহু দেশ তাহাদের গ্লবেষণার 

ফলাফল নিজেদের মধ্যে বিনিমপ্ করে 

এবং কোন কোন বৃহৎ ও ব্যক্বব্থল অভিযাঁনে 

এই সকল দেশ মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করে। 

আন্তর্জাতিক মহাসমুদ্্র ধিজ্ঞান গবেষণা! কমি- 

শনের (আই. ও. সি) বর্তমানে ৪৪টি দেশ সদস্য 

১৯৬১ সালে ৪*টি জাহাজ লইয়া ভারত মহা- 
সাগর অঞ্চলে পঞ্চবাধিকী অভিযান শুক হয়। এই 
অভিযানে ৩২টি দেশ অংশ গ্রহণ করিম্নাছিল। 

একমাত্র আমেরিকা হইতেই ১১টি জাহাজ সরবরাহ 
করা হয় । 

এই আই. ও. সি. পরিকল্পনা অনুসারে আট- 

লাষ্টিক মহাসাগরে সমবার়ের ভিত্তিতে যে 
আন্তর্জাতিক অন্ুসদ্ধানকার্য আরভ্ভ হইবে, তাহাতে 

আমেরিকা আগ্ও পঁচটি জাহাজ সরবরাহ করিবে 
বলিব জান! গিয়াছে। 

জামেরিকীর বিশেষজ্ঞগশ বিশ্বাস করেন যে, 

মহাপদৃত্রের বিজ্ঞান গবেষণাক্ধ সুফল একদম 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 

মৎস্তশিকারের ক্ষেত্রেই এত বিপৃল হইতে পারে 
যে, খাঁগ্ভের জন্য পৃথিবীর মৎস্য শিকাঁর পাঁচ গুণ 

বৃদ্ধি পাইলেও এই সঞ্চ্র কখনও ফুরাইয়া যাইবে 

না। বিশেষজগণ বলেন যে, মৎস্য বিতরণ সম্পর্কে 

অধিকতর জ্ঞান লাঁতের দ্বারা এবং বংশবিস্তারের 

পক্ষে অন্থকূল নূতন নৃতন অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনের 

দ্বারা এবং অন্তান্তি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমর! 

পুর্বোন্ত ফলাফল লাভ করিতে পা্সি। 

ইহা ছাড়াও মহাঁসমুদ্রের তলদেশ অস্থসন্ধান 
করিয়া আমর আরও বহু প্রকারে লাভবান হইব। 

বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাঁসমুদ্রের জল হইতে অ্তান্ত 
মূল্যবান রাসায়নিক জিনিষ উদ্ধারের কৌশলও 

ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতেছেন। সমুক্রের শ্রোত- 

ধারা সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিবিধ সামুদ্রিক যন্ত্র 

পাতি পরিবহন ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ 

এবং দ্রুতগামী করিতেছে । ভূকম্পনঘটিত 
তরঙ্গ সম্পর্কে আরও নিভু সদ্ধ'ন ও পূর্বাভাস 
জানা সম্ভব হইলে ধনপ্রাণ ধ্বংসের পরিমাণও 

হাঁস পাইবে । এই প্রসঙ্গে এই কথা ভুলিলে 
চলিবে না যে, মহাসমুদ্র সকল মানবেরই। কাঁজেই 

সঞ্চয়ন ্ 

নৃতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ সস্তব হইলে 
সমগ্র মানবজাতি তাহাতে লাভবান হইবে। 

আজ যখন বৈজ্জঞানিকেবা মহাকাশের দিকে 

অধিকতর মনোঁধষোগ দিতেছেন, তখন মহাঁ- 

সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে অনাবিষ্কত সম্পদের 

সন্ধান অধিকতর সম্ভাবনাপুর্ণ এবং অধিকতর 

জরুরী হইয়া উঠিক্াছে। যে কোন উল্লেখযোগ্য 

আধুনিক বৈজ্ঞাণিক প্রচেষ্টা অপেক্ষা এই মহা- 
সমুদ্র সন্ধানে সুফল ল(ভের আশা অনেক বেশী। 

বস্ততান্ত্রিক লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও, 

বৈজ্ঞাণিকেরা আঁশ করেন ষে, মহাসমুদ্রের তল- 

দেশের উপরকফাঁর পলির মধো হয়তো একদিন 

পৃথিবীর জন্ম ও ইঠিহাসের স্ুত্রের সন্ধান লাভ 

করা সম্ভব হুইবে। 

যে গ্রহের বুকে একদিন মানবজীবনের প্রথম 
আবির্ভাব খটিয়াছিল, যে গ্রহে মানুষ এতদিন বাস 
করিয়া আসিয়াছে এবং যে মাটিতে সে একদিন 
নিশ্চিতভাবে শেষ শব্যা রচনা করিবে, আজ 
মৃহাঁকাশ পরিভ্রমণের সকল সার্থক তাঁর প্রান্তে সেই 
আপন গৃহ ও গ্রহকে জানিবার সস্তাবনা, মহাসসুদ্র 
গবেষণার মধ্য দিয়া উজ্জল হুইয়। উঠিয়াছে। 

সঙ্কর ভুট। 
যে জমিতে আগে মাত্র এক মণ ফসল জন্মাতো, 

সেখানে এখন তিন মণ ফসল পাওয়া যেতে 

পারে। তাঁরতের বহু জায়গার ক্কষকদের হালে 

এই অভিজ্ঞতা লাভ হম্েছে। খাগ্ভোৎ্পাদন বে 

অসম্ভব রকম বেড়েছে, তার মূল কারণ সঙ্কর ভুন্টার 
বীজ। ত্রিশ বছর আগেকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মত সঙ্কর ভুন্রী ভারতেও ক্ৃষি-বিপ্লবের সুচনা 

করেছে। - 

যুক্তরাষ্ট্রে ভূষ্টাই মুখ্য তগুলজাতীয় খাঁগ্যশন্ত । 
সেখানে বছরে ১* কোটি টন ভুট্টা উৎপাদিত 

হ্। মানুষ ও পপ্তর খা হিসাবে ধেমল, তেমনি 
নিক পাঁচ শত রকমের শিল্পগভ ব্যাপাদেও 

. 

এর ব্যবস্থার প্রচলিত হয়েছে! এর ভিতর রয়েছে 
কল্প, আসব, সুরাসার, আযাসেটিক ও ল্যাকটিক 

আযাসিড, গ্ুকোন্ছ, কাগজ, রেয়ন, প্লাষ্টিক, আঠা, 

রং, কৃত্রিষ রবাঁর, চীমড়1 এবং জুতার পালিশ নির্মা 

প্রভৃতি । আসব তৈরীর সময় ভুট্টাকে যে জলে 

ভিজানে! হম, তা ব্যবহার কর! হয় সেই জাতীয় 

ছত্রাক জন্মাবাঁর কাজে, যা পেনিসিলিন তৈরীতে 

লাগে। আদিতে মধ্য আমেরিকাত্বেই নাকি 
ভুষ্টা! উৎপন্ন হতো কলঙ্বাসের আঁমেরিক! 

আবিষ্কারের পর সারা জগতে ভুট্টার বংশবিষ্ঞার 

ঘটে। আর ভারতে চারশ" বছর আগে প্রথম 
ভু্টার চাম হয়্। পরখ: দেশের আন্কঞ্চলি 



৯৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

এলাকায় আম্মমানিক ১ কোটি ১ লক্ষ একর 

জমিতে এগুলি জন্মে থাকে । কিন্তু প্রতি একরে 

গড়পড়তা উত্পাদনের পরিমাপ খুবই কম-_এমন 

কি, দশ মণেরও কম। যুক্তরাষ্টে একর প্রতি 

গড়পড়তা যত ভুন্টা জন্মে, তার তুলনায় ভাতে 

এরর উৎপাদন হার এক-চতুর্ণাংশ | কিন্তু এখন 

সঙ্কর বীজ ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে 

উদ্নত ধরণের উৎপাদনরীত্ির বাবহাঁরিক প্রয়োগ 

করে বছ ভারতীয় কৃষক আগের তুলনায় বেশী শস্য) 

থরে ভুলতে সক্ষম হচ্ছে। 

ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তে প্রয়োজন হয় প্রচুর 

সারের। আমেরিকার রেড ইপ্ডিয়ানর। অপর্যাপ্ত 

মাছের সার ঢেলে ভুনা জন্মাবার মাটি সরস 

করতো! | সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে বড় 

আকারের এক হাজার মাছ দেওয়া হতো । যত- 

দিন ন! মাঁছগুলি পচে মাটির সঙ্গে মিশে শেত, 

ততদিন তাঁর তাদের কুকুরগুলিকে শেকল বেঁধে 

রাখতে! | ভারতে চাষীরা জমিতে সার দিযে 

থাকে, আর হাঁলে বেশী করে ব্যবহার করছে 

রাসাধনিক সার । তুট্টা-চাঁষীরা বন্ৃকাল ধরে লক্ষ্য 

করে আঁসছে যে, উৎক্ সার বাবহ্থারে বেশী ফসল 

পাওয়া গেলেও তারও একট! সীমা! আছে, অর্থাৎ 

সাবেকী শ্রেণীক্ ভুট্রা গাছে লাভজনকভাবে ফসল 

বাড়ানো যেতে পারে না। ] 

ভাল চাষীর] বীজের জন্যে তাঁদের সর্বোৎকষ্ট 
ফসলের বীজসমেত শীষগুলি তুলে রাখতো । 

উনিশ শতকের কয়েক দশক ধরে মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কৃষকেরা বীজের জন্তে সবচেয়ে বড় শীষ 
ঘরে তুলতে । এই রকম বাছবিচারের ফলে 

. বহু শন্যের ফলন খুবই বেড়ে যায়। কিন্ত ভুট্টার 
ব্যাঁপাতে এই পদ্ধতি বহৃলাংশে বিফল হয়েছে। 

ধেকোঁন ক্ষেতের বিভিন্ন তুষ্টাগাছের মধ্যে 

. গুণগত পার্থক্য ঘটে থাকে । কোন গাছের হয়তো. 

তুটাবীজের ভূতিটা কেশ বড়, কিন্তু মূল শিথিল এবং 

*ক্লোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম। পর একটি 

[ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

গাছের মূল হরতে। ,বশ.শক্ত আর রোগ প্রতিষেধের 
ক্ষমতাও রষেছে, কিন্তু ভুট্রা ফলনের পরিমাণ কম। 

প্রথম চারার পরাগ দিয়ে বদি দ্বিতীয়টির বীজমূল 
নিষিক্ত করা হয়, তাহলে তাঁথেকে উৎপন্ন 

বীজের গাছে প্রচুর ফলন হতে পারে এবং ভার 

গোঁড়াও হবে মজবুত ও রোগ প্রতিষেধক | ভাল 

জাতের বীজ উৎপাদনের প্রথম ধাপ হিসাবে 

বিভিন্ন গাছের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে 

ধরে রাখতে হবে। সঙ্কর বীজ থেকে যে সব চারা 

জন্মে, তাঁদের ফলনও হয় প্রচুর | 
বিজ্ঞানীদের কয়েক দশকের গবেষণার ফলে 

সঙ্কর জাতীয় ভুট্টা বীজের উত্তব হয়েছে। খুব 
অল্প সময্নের ভিন্তর মাফিন চাষীর! এই জাতের 

বীজকে পুরাপুরি কাজে লাগায়। তারা প্রমা 
পায় যে, খুব বেশী পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে 

সম্কর ভুট্টার ফলন বেশ লাভঞ্জনক হয় । একজন 

চাঁধী দুইশত পাউণ্ড নাইট্রেজেন অথবা এক 
হাঁজার পাঁউণ্ড আযমোনিয়াম সার্াফেট প্রতি 

একর জমিতে বাবহার করে বেশ ছু-পয়সা লাভ 

করতে পারে। সাধারণ শ্রেণীর ভূট্টা় যতটুকু 
সার প্রম্নোগ করা দরকার, সঙ্কর ভুট্টার শ্রেত্রে 

তাঁর চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ সারের দরকার 

হয় 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রেরে আস্তর্জাতিক উত্য়্ন 

মিশনের পুর্বগামী সংস্থা কারিগরি সহযোগিতা 
মিশনকে ১৯৫৫ পালে পাজাব সন্নকার সগ্কর ভুট্টা 

জন্মাবার কাজে সাহাধ্য করবার জগ্ভে' অনুরোধ 

করেছিলেন। তদমুলারে কয়েক প্রকার মাঞ্ষিন 

সন্কর ভুট্টা উত্পাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাঁজ 
পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের তরাইন্থিত সরকারী 
খামারে চালানো হয়। এদের কয়েকটির ফলন 

স্থানীয় সাধারণ ভূট্টার ভুলনার চার গুণ বেশী হয়। 
কিন্তু মাকিন তুট্রার চারা ভারতীর আবহাওয়ায় 
টিকে থাকতে পারে নি, ভারতের কয়েক রকম 
উদ্ধিমরোগেও সেগুলি. আর্কান্ম. হয় . সরমেরে 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

বড় কথা, এ তুট্টা চাঁধীদের কাছে খাগ্ত বলে গণ্য 
হু নি। 

ইতিমধ্যে ভারত সরকার সঙ্কর জাতীয় ভু 
উত্পাদন ও গবেষণায় সাহায্য করবার জন্তে 

রকফেলার ফাঁউণ্ডেশনকে অনুরোধ জাঁনান। 

ফাউণ্ডেশনও এদেশে প্রাধিত ভুট্টা আমদানী 
করে। ভারতে ভুট্টা উত্পাদন ও "গবেষণার কাজ 
তারতীয় কৃষি গবেষণা! পরিষদের অধীন একটি 

'ভুন্টা উত্পাদন ও গবেষণা প্রকল্পে সংঘবদ্ধ করা 
হয়। এই ব্যবস্থাপনায় পচ হাজার রকমের 

ভুট্টার জোড় মিপাঁনো নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। 
এর ফলে ১৯৬১ সালে চাষীদের বিতরণের জগ্থে 

চার শ্রেণীর সঙ্কর ভুট্টার চারা নির্বাচিত করা 

হয়। এগুলি ভারতীয় আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । যুক্তরা্ের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 

১৯৬১ সাল থেকে সর্বভারতীয় সঙ্কৰ ভুট্টা প্রদর্শনীর 

কর্মনুচী রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে। এই প্রদর্ণনী 
থেকে চাষীরা বুঝতে পেরেছেন, যে রীতির 

স্থপারিশ কর! হয়েছে, সেই রীতিতে সঙ্কর ভুট্টার 
কীজ ব্যবহার করলে ফলনের পরিমপ প্রচুর 

বাড়তে পারে। 

সঙ্কর ভুট্টার বীজ প্রবর্তনে একটা নতুন সমস্যা 
দেখ। দিয়েছে । সমস্থার কারণ, চাষী তার নিজের 

ক্ষেতের বীজ ব্যবহার করলে ফলন খুব কমে যায়। 

কাজেই তাকে প্রতি মরস্থমে নতুন সঈষ্কর বীজ 

আমদানী করতে হয়। ন্তরাৎ যোগ্য লোকের 

তথ্ধারকিতে পরিচালিত খামারে উৎ্পন্ধ সঙ্কর ভুট্টার 

বীজ আনাবার ব্যবস্থা করা দরকার । 

পঞ্চর ভুট্টার বীজ উত্পাদনের জন্তে ভারত 

" সরকার একটি “ভভাশন্কাল পীড কর্পোরেশন" স্থাপন 

সঞ্চয়ন ৯৯ 

করেছেন। দেশের কয়েকটি এলাকা প্রগতিকাঁমী 
চীষীদের এসব বীজ সরবরাহ কর] হয়ে থাকে। 

তাঁর! বিশেষজ্ঞের তত (বধানে বীজ উত্পাদন করে। 

এবীজ শীগমোহরযুক্ত থলেতে বিক্রয় করা হয়! 
ভাঁরতীয্ব কধি গবেষণা পরিষদের দেওয়া বিশুদ্ধতা! 
ও গুণ সম্পকিত সার্টিফিকেট এসব থলেতে আটা 
থাকে। 

সঙ্গর ভুট্র! ধ্যবহাঁর করে সর্বোধ্কৃ্ট ফল পাবার 

জন্তে চাবীরা সাধ প্রয়োগ, জল নিকাশ, আগাছা 

বিনাশ ও অনিষ্টকর পোকা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও 

যথোপযুক্ত দুর্বত্বে বীঞ্জ বপনের প্রতি বিশেষ 
নজর রাখে । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট ও পাশ্চাত্যের 

বহু দেশের খামারে যে সব উত্পাদন রীতি 

অবলম্বন করা হয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলি 

ভারতেপ মাটিতে ফলপ্রস্থ হয়েছে। 

সঙ্কর ভুট।র ফসল তোপবার পর সেই কেতেই 
গম বুনলে খুব ভাল ফসল হতে দেখা গেছে। 

কারণ ভুন্টার ক্ষেতের জমিতে যে সার অবশিষ্ট 
থেকে যায়, সেই সার গমের চারার পুষ্টি সাধন 
করে। যেখানে গমের চাষে যথেষ্ট সার 

প্রয়োগ করা হয়, সেখানে ভুট্টার সঙ্গে এই 

পর্যায়ক্রমিক চাষের রীতি অনুসরণ করলে 
বাখিকু প্রতি একর জমিতে ফলন খুবই বেশী 

হতে থাকে। 
সঙ্কর ভুট্টাব চাঁষ করে ভারতীয় চাঁষী সম্পদের 

মুখ দেখছে, জাতীয় খাদ্ক উৎপাঁদন বাড়াবার 

একটি পন্থাও এই শ্রেণীর ভুট্টার চাঁষের ভিতরে 
পাওয়া যাবে । তাছাড়। ভুট্টা এবং ভূষ্টাঞ্া'ত 

বহু জিনিষ বহু শ্রমশিল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে 

পারে। 



হাইপলিমার 
কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় 

হাইপলিমার শব্দট হাই" অর্থাৎ বৃহ, 'পলি' 

মানে বহু এবং “মার শব্দ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। 

'মার' শব্দটি গ্রীক, যার মাঁনে অংশ । এই শব্দটির 

ব্যাখ্যা হচ্ছে_মুল 'এককটিই বারবার একটি 
কাঠামোত এসেছে এবং এই এককটিই শেষ পর্যন্ত 

হাইপলিমারে পরিণত হয়েছে। এই মূল এক কটিই 

হচ্ছে “মার | হাইপলিমার ন।মেই প্রতীক্বমান যে, 

ইহার আণবিক ওজন খুবই বড়--১০৪ থেকে ১০৬। 

২০,০*০ হাজারের নীচের বস্তগুলিকে সাধারণতঃ 

হাইপলিমাঁর না বলে পলিমারই বলা হয়| 
পুরাতন শ্রেণীবিভাগ অঙ্গসারে হাইপলিম।রকে 

সাধারণতঃ তিন ভাগে ভগ কর! যায়- (১) 

স্কাচার্যাল বা প্রকৃতিজাত রোজিন, সেপাক, 

কোপাল গ্রভৃতি। 

(২) সেমিসিছেটিক বা অর্ধ রসায়নিক_- 
সেলুলোজ নাইট্রেট, ডিসকো জ প্রভৃতি । 

(৩) সিগ্েটিক বা রাসাক়শিক-_-পলিখিলিন, 

বেকেলাইট, নাইলন, টেরিলিন বা ডেক্রুন 

ইত্যাি। 

১৯২০ সালে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের বদলে 

নিষ্নলিখি৩ শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করা হয়--(১) 

থার্সেসেটিং অর্থাৎ যা উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন 
পদার্থে পরিণত হয় এবং পরে আর গলানো 

যায় না। অবশ্ত অত্যধিক উত্তাপে ত৷ বিনষ্ট হয়; 

যেমন--বেকফেল।ইট | 

(২) থানোপ্লাহিকস--ব। উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে 

তরল আকার ধারণ করে এবং ঠাণ্ডা করলে কঠিন 

পদার্থে পরিপত হয়; যেমন--পলিখিন। 

সর্বাধুনিক শ্রেণীবিভাঁগটি অবশ্তই সম্পূর্ণ এরং 

পূর্বের গুলিতে যে সব খুঁৎ ছিল, সেগুলিকে 

সম্পূর্ণবূপে পরিহার করা হয়েছে সেই শ্রেণী- 

বিভাগটি হয়--হাইপলিষার 

(১) রাবার, (২) প্লাস্টিক, (৩) ফাইবার, (৪) 
বায়োপলিমাঁর--প্রে।টিন, এনজাইম | 

সব রাবার সাধারণতঃ হাইড়োঁকার্বন অর্থাৎ 

কার্বন ও হাঁইড্রোজেনের যৌগ । অবশ্ঠ ব্যতিক্রম 

হচ্ছে_নিওপ্রিন। রাবার হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে 

অনিষতাঁকার অর্থাৎ অণুগডুলি কোঁন রকম অনুশাসন 

না! মেনেই সম্জ্বিত থাকে । প্রাষ্টিক্দ সাধারণতঃ 

হাইড্রোকার্বন থেকে প্রস্তত হয়, তবে এর ব্যতিক্রম 

হচ্ছে পলিখিন। প্লাষ্টিক্সে পোলার গ্র,প অন 

প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শাসন মেনেই যেন 

অণুগুলিকে সাঁজ।নে হয়েছে, অর্থাৎ কিছুটা নিপ্নতা- 

কার এসেছে। ফাইবার হচ্ছে খুবই নিয়তাকার 
এবং এতে প্রচুর পরিমাণে “পোলার গ্রপ প্রবেশ 
করেছে, যার শাসনে অথুগুলিকে একটি নিদিষ্ট 

শাসনে সাজানে হয়েছে। আঙোচ্য প্রবন্ধে 

গ্াষ্টিক ও ফাইবার সন্বন্ধে কেবলমাত্র কয়েকটি 

উল্লেখযোগ্য বিষন্বেই আলোচনা করবো । 

প্রাপ্টিক্স সাধারণতঃ উজৈব পদার্থ থেকে 

তৈরী, যা আংশিক রসায়ন ও সম্পুর্ণ রসায়নের 
দ্বারা প্রস্তত। একটি সাধারণ জিনিষ হয়তো 

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে--পলিখিনঃ পলি- 

ভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যার্ধি উত্তাপ প্রয়োগে 

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গলে খায় এবং ঠাগ্ডা করবার 
সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয্নে যায় এবং এই দুই 

অবস্থায় পরিবর্তন বহুবার ঘটতে পারে। আর 
একটি জিনিষও লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বেকে 
লাঁইটকে উত্তাপ দিলে কিছুই হয় না। অথচ ছুটিই 

মার্টিক্স |! এয কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] 

অণুর গঠনকে . একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে 
হবে। সমস্ত বস্ততে তিন রকমের সংযোগ থাকতে 

পারে--(১) প্রাথমিক যোজ্যত।--৫০-২০০ কিলো- 

ক্যালোরিজ/মোল। 

(২) সেকেগ্াারী বা অপ্রাথমিক যৌজ্যতা-_ 

২-৩ কিলোক্যাল/মোল, (৩) হাইড্রোজেন যোজ্যতা 

_-৫-৭ কিলো! ক্যাল/মোল।* 

যে গঠনে দ্বিতীয় প্রকারের খোজ্যতা থাঁকে 
সেগুলি অল্প উত্তাপের ফলে ভেঙ্গে যায়, যার ফলে 

পলিথিন গলে যায়। কিন্তু বেকেলাইট হচ্ছে প্রাথমিক 

যোজ্যতায় গঠিত, সেগুলি উত্তাপ প্রয়োগে সহজে 

গলানো যায় না। অবশ্য পলিখিন ইতা দিতে 

প্রাথমিক যোজ্যতা নিশ্চয়ই আছে, কাপণ 'এ 

ব্যতিরেকে বস্তর গঠন সম্ভব নয়। 

পলিথিনের ব্যাগ আজকাল বাজারে খুবই 

প্রচলিত হয়েছে। ইথিলিন (017. ০০৮5) 

বহুকাল ধরেই বিজ্ঞনি-জগতে পরিচিত ছিল, কিন্ত 

১৯৩* সালে এই ইথিলিন থেকে পলিমার করা 

সম্ভব হয়েছে। পুরনো পদ্ধতি অন্পারে নিষ্নলিখিত 

উপায়ে পলিথিন তৈরী করে, যার নাম উচ্চ 

চাঁপবিশিষ্ট এবং লঘু ঘনত্ববিশিষ্ট পলিখিন-_চাঁপ 

১৯০০-১২৮৯ 4১077), তাপ ১০*-৩০* সে.১ অন্গ- 

ঘটক- অক্সিজেন এই পলিথিনের আণধিক 
ওজন ২৯১০০*-২৫১০০০. ঘনত্ব ০৯১০ ৯২। ১৯৬০ 

পর্যস্ত সমগ্র বিশ্বে. 0. [-এর একাধিপত্য ছিপ। 

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের রিষড়াতে 1. ০ 1-এর 

০ ভর 
শরিখিনকে কেবলমাত্র টেট্রাীলিন এবং জাইলিন 

ছাড়া আর. কোন: কিছুতেই দ্রবীভূত করা 

যাস না।. পলিখিনকে ৭২ ঘণ্টা জঙ্গের ভিতর 

'রাখলেও.কোঁদ রকম জল গ্রুপ করে ন! এবং কে 

ছ্যতিক ইনসুলেটর ছিপাধে ব্যবহার করা যায়? 

হাইপলিমার ১৬১ 

একট কারখানা আছে-উৎ্পাঁদন প্রতিদিনে ১০ 

টন। কিন্তু সালে প্রোফেসর জিগলার 

(১০৬৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ) একটি নতুন 

পদ্ধতি আবিফার করেন | এব নাম নিয়চাপ ও 

ঘনস্কবিশিষ্ট গলিখিন | তিনি পাধারণ চাপে এবং 

৬*-৭০০ সে. উষ্ণতাষ ট্রাইইথিলিন আুমিনিয়াঁম 

অন্থঘটকের সাহাযো যে পলিঘাঁর তৈরী করেন, 
তার ঘনত্ব হলো * ৯৩-* ৯৫ পুর্বোর্লিখিত ছুটি 

পলিমারই অম্পুরব্ষপে নিয়তাকার নয় । ডাঁষা- 

জোমিখেন 00355 থেকে যে পলিমিথিলিন 

পাওয়া খায় (-0079--)7 তার গলনাঙ্ক হলে! 

১৩৫" সে, এবং এর নিয়তাকারতা ৯৫%। নিষ্কে এই 
ভন প্রকাঁৰের পলিমারের উদাহরণ দেওয়া হলো-- 

21651 

১৯৬১ 

7৮১16161 [001%1706017912156, 

(১) ঘনত্ব * ৯১-০৯২ ০ ৯৩০৯৫ ০ ৯৮ 

ঙ 
১২৮০ 

৮৭% 

(৪) ০175 £/1000 0810001) 2010 

(২) গলনাঙ্ক ১১০-১১* সে. ১৩৯ 

(৩) নিয়তাকাঁরতা ৬৪%, ৯৫% 

(79771011108) ৩০ ৩ 

উপরিউক্ত সমীক্ষা থেকে “জিগলারের পলিখিন' 
যে]. ০. ] পলিথিনের চেষে ভাল, তাই প্রতীক্স- 

মন হচ্ছে । যতই 13187101017 বেডে যাচ্ছে, 

ততই গলণাঙ্গ কমে যাচ্ছে এবং নিয়তাঁকারতা ও 

ঘনত্ব হ্রাস পাচ্ছে। পলিধিনের আঁকার হচ্ছে 

নিয়নূপ-- 

0? হু 
০ম ১০৮2 

পলিভিনাইগ ক্লোরাইড, যার ছোট লাম চ, ৬. 

০ হয়তো অনেকে শোনেন নি, কিন্ত দেখেছেন 

সকলেই। নীল ও সবুজ রঙের যে ইলেক্ট্রিক 
তার পাওক্কা ন্যায়, 'সেপ্ডলি এ পদার্থের কোটি 

র দেওয়া 1 ভ্রসীলি ৯৭ ১) ৮, রড. ও ১ আগ 



৬৪ হ্ 

1, ৬. এর (20151051 8০০৫৪6০) কো 

পলিযার। 7. ৬. 0-এর অস্থবিধ! হচ্ছে--উত্তাপের 

সঙ্গে সঙ্গে এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ঘেমন- কিছুদিন 

আগে ঘড়ির বেপ্ট হিসাবে যখন ব্যবহৃত হচ্ছিল, 

তখন হাতে থা হয়ে যেত কিছুদিন ব্যবহারের পর। 

কারণ-- 

ূ তাপ 
07৯-0701--00৯-0701--- 

0৮ 1-৮07--07--07512701, 

এই উদ্ভূত হাইড্রোক্লোরিক আ।সিডের বিক্রিয়ার 
ফলে হাতে ঘ৷ হচ্ছিল। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা 
15. ৬.0, ও 09. ৬. /&-এর কো-পলিমাঁর 

আবিদ্ধার করে, যার ফলে লং-প্লেয়িং রেকর্ড তৈরী 
সম্ভব হয়| ভারতবর্ষের সেলক থেকে আগে রেকর্ড 

তৈরী হতো এখন এ কো-পলিমারের দ্বারাই সব 

রেকর্ড তৈরী হচ্ছে--অবশ্ত তাতে ভারতের লোঁক- 

সাঁনই হয়েছে। প্লাস্টিকের কথা শেষ করবার আগে 
আর একটির নাম করবো, যা এরোগ্নেনের সামনের 
কাচ এবং গাড়ীর কাচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

জিনিষটি হচ্ছে-_-পলিমিথা ইল. মিথা ক্রাইলেট--ছোট 

করে বল! হয় ৮. 80, ৫. &. 

এবার ফাইবার সম্বন্ধে কিছু বলবো--অবশ্থ যে 
স্ব ফাইবার সর্বাধুনিক । 

নাইলনের নাম সকলেই জানেন এবং দেখেছেনও। 

জ্বাল ও বিজ্ঞা [ ১৭শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 

নাইলনকে প্রাস্টিল ও ফাইবার--উভয়ই বলা 
যেতে পারে, কিন্তু ফাইবার হিসাবে ব্যবহ্থারই বেদী । 
যে সব নাইলন বাজারে দেখা যায়, তাঁর রাঁসাক্মিক 
নাম ৬-৬ নাইলন। এটি তৈরী হয় হেজামিখিলিন 

ডাইজ্যামিন ও আযাডিপিক আাসিড থেকে । 

75 (0139)6--179 77000700125) 

00০07---- বল(085)6- 7700, 

(0০178)--+00)-- 

নাইলন মনোমার ছুটিতেই ৬টি কার্বন আছে 
বলে ৬-৬ নাইলন বলা হয়। আর একটি হচ্ছে 
ইলাস্টিক নাইলন__এই নাইলনের মোজ। ইত্যাদি 
ঘে কেউ ব্যবহার করতে পারে ছোট থেকে বড় 
প্যস্ত সকলেই। এটি হচ্ছে ৬-১ নাইলন। 

এক্ষেত্রে 81010 ৪০10-কে সরিয়ে 5০930 ৪০1 

ব্যবহার করা হয়েছে। 

এখন বাজারে নাইলনকেও য1! ছাড়িয্নে যাচ্ছে, 

তার নাম হচ্ছে টেরিলিন বা ডেক্রন। বৃঁজারে 
দু'রকমের কাপড় পাওয়া যায়-ডেক্রন আর 

টেরিলিন | অনেকেই মনে করেন যে, এই ছুটি ভিন্ন 

জিনিষ। জিনিষ ছুটি নিশ্চয়ই ভিন্ন, যা দেখে ও 

্র্শে করে অনুভূত হয়ঃ কিন্তু মজার কথা এই ধে, 
জিনিষ ছুটি কিন্তু একই । রাসায়নিক ভাবে ছুটি 

জিনিষ একই পদার্থ--পলিএসটার। 

৩ ০20৮5 084) ০০০ ৫০০০৩ 

৮৪০ (০৮):০-০০ -€৯০০০মু]% 
টেপ্রিতসিন তা ডেক্রুম 

ইথিলিন গ্লাইকল ও টেরিখ্যালিক আ্যাঁসিড 
থেকে এটি তৈরী । ]. ৫. 1-এর ছ্াক্বা প্রস্তত 

জিনিষের নাম টেরিলিন এবং আমেরিকায় প্রস্তত 

ফাইবারের নাম ডেক্রন, আবার জার্ষেনীর তৈরী 

জিনিষের নাঁধ হ্বোসটাঙ্ধান | এগুলিকে বলা হয় 
' ট্রেড নাঁম। টেরিলিন বা ডেঙ্কন কোনটাই আগাদের 

দেশে তৈরী হদদ না। [. 0.1 বোখাই সহৰের 

নিকটে ভান্রতীয় সংস্থার সহযোগিতায় টেছিলিন 
তৈরীর কারখানা স্থাপন করছেন। সর্বাধুদিক 
ফাইবার হচ্ছে পলিতিনাইল ফরম্যাল। পলিষিনাকিল 
জ্যালকোহ্ল বছকাল থেকেই জামা ছিজ। খন 
দ্বারা! খুব সর টেডিলিনেছ মত ফাই টা, হতে 
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পাঁরে, যা রাসায়নিক পদার্থের ছারা দ্রবীভূত হয় 

না, কিন্ত জলে দ্রবীভূত হয়।-১৯৬১ সালে জাপানীরা 
এই সুন্বর ফাইবার তৈরী করে৷ পলিভিনাইল 
আযালকোহুলকে ফরয্যালডিহাইড-এর ভিতর দিয়ে 

চালনা! করবার পর যে ফাইবার ঠতরী করে, ত। 
সত্যই অপুর্ব এবং রাসায়নিক পদার্থ বা কোন 

কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।  * 

কাইপলিমার সজত 

মাঝখানে এটির প্রলেপ দেওয়া হয়. ধার কলে 
আঘাত লাগলেও কাঁচ টুকরা টুকর। ছয়ে পড়ে যায় 

বনুপূর্বে সেলুলোজ নাইট্রেট বাবহার করা 

হতো, কিন্তু সেটি কিছুদিনের মধ্যে খারাপ হশ্নে 
যেত, যেমন অনেক পুরনো গাঁড়ীতে লালচে 
ব| একটু হল্দে ধরণের কাঁচ দেখতে পাওয়া যায়। 

আসলে এগুলির কিন্ত কোন রং ছিল না। এরপরে 

০০ _০৮ঠ৮-০৮্টদ- 2%- ঠা রর 

077 ৮৪৩1 
সি 

গলিত্িনিল ফর্মাল চি 

পলিভিনাইল ফরম্যাল এখন জাপানে প্রচুর 

পরিমাণে তৈরী হচ্ছে এবং ক্রমশঃই এর চাহিদা বৃদ্ধি 

পাচ্ছে। আমাদের দেশে অবশ্বা বিশেষ আমদানী 

এখনও হয় নি--কিছু দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই হবে। 

এই ভাবে 30181 061506-এর মধ্যে প্রবেশ 

করিয়ে যে একটি পদার্থের শ্ষ্টি হয়েছে, তা বহুদিনের 

সাধনার সার্থকত] লাভ করেছে; যেমন--[১০155)১1 

পলিভিনাইল আাসিটেট থেকে একে 

£তরী কর! সম্ভব হয়েছে। 

08৮51 3 

০০০,০71 

সেলুলোঁজ আসিটেট ব্যবহার করা হতো, কিন্তু 

তাতেও সাদ! সাদ] দাগ দেখা যেত। 

সবশেষে আর একটি ফাইবাঁরের কথা বলে শেন 

করবে! । এই ফাইবারটি এখনও খুব বেশী প্রচলিত 

হয় নি। এটতে আগুন লাগবে না__জ্যাঁসিডে 

কিছু হবে না এবং ৩২৫৭ সেঃ এর নীচে কিছুই হবে 

না, অথচ এটি থার্মোপ্লাসটিক | এব্র নাঁম ট্রেযুন 

রাসায়নিক ফরমুল| হচ্ছে (০৮৯--০%)া- 

বিংশ শতাব্দীতে হাইিপলিমার শব্টি একটি বিশিষ্ট 

1720 
০০০০7 

০৮৪ রন ৮০৭৭ 

আ-ম্বিক হাইহুদ্রািভিজা 

পলিভিনাইল বুটিরাল এখন পৃথিবীর সর্বত্র ছুটি কাচের স্থান অধিকার করে বসেছে, অবশাই 

তার নিজের গুণে । সংবাদে প্রকাশ--ইংল্যাণ্ডে 3৪60 81855 তৈরীর জগ্ঠে ব্যবহার করা হচ্ছে 

২082-98-0৭ -0৮৮588-67-5801258 (লহ 76 ৮ঠার লাচাহাথ লা 

০০85 01 ৪19 ১০ ০০৪১ ৯ টিন 

টপ ১৪৮ 
_পালিজিবিল কুরান . 
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একটি প্লাস্টিকের মোটর গাড়ী তৈরী হয়েছে। 

আমেরিকায় প্লাস্টিকের বাড়ী হচ্ছে । এই হাই 

পলিম।র ক্রমশঃ এমন অসাধ্য সাধন করছে। যা 

মানুষ কোন দ্রিন ভাবতেও পারে নি। বিংশ 

শতাব্ধীর শেষ ভাগে ও পরে এক উন্নতি যে কতদূর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বধ, বয় লংখ্য। 

প্রসারিত হবে, তা অঙ্গমাঁন করা সহজ নয়৷ পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণাত্র ধীরে 

ধীরে হাইপলিমার বূপ দিয়েছে প্রকাও মহ্থীরুহে। 
যতই দিন যাবে, ততই নতুনের সন্ধান পাওয়া 

ববে। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
নিজন্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান 

পয়লা জাহুয়ারীর শুভ প্রভাতে কলিক্কা ছার 
গোয়াবাগান অঞ্চলের ২৩ নম্বর সি. আই. টি. 

প্লটে বহু স্ুুধীজনের উপস্থিতিতে এবং মাঙ্গলিক 

অন্ুষ্ঠানাদির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রপ্রফুণ্রচন্্ 

অধ্যাপক সত্োম্ত্রনাথ বস্তু অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 

করেন । 

পরিষদের কম্সচিব পরিমলকাস্তি ঘোষ তার 

প্রারভ্তিক ভাষণে বলেন--দীর্থ যোঁল বছর যাবৎ 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্রীপ্রস্লচজ্জ মেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তবনের ভিত্বি- 
প্রস্তর স্থাপন করছেন। 

(সেন বঙ্গীষ বিআন পরিষতদর নিজখ্ব ভবনের পরিষদ না প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের 
'তিত্বিগ্রন্ধর দ্বাপন 'করেন।, পরিষধের পভাপতি মানসে বিজ্ঞাবের ভাবধারা ও তথ্যাদি পরিবেশনের 
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বথাপাধ্য চেষ্টা করে এসেছে। পরিষদ এযাঁবৎ পত্িষ্টা করাই পরিনদের লক্ষ্য । পরিষদের এট 
কাল বাংলা ভাষায় “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাসিক গৃহ নিঠিত হলে ও প্রযোজনামরূপ অর্থের সংস্থান 
পন্রিকা এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তক- কর5 পারলে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদির 

৬, পুস্তিকা! প্রকাশ করে জনশিক্ষ।র প্রসার সাধনের একটি গ্রন্থগার স্থাপণের্ধ গরিকল্পনা রয়েছে। 
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পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সঙ্োম্্রনাথ বস্থ বিজ্ঞান পরিষদের গৃহের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেছেন | ফটো--যুপালকুমা র দাশগণ 

দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে আসছে । বর্তমানে পরি্দের বিজ্ঞীণ সংগ্রহশালা ও একটি স্থায়ী-বিঞান 
পরিষদের দীমিত অবস্থার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা প্রধানত; স্থানাত;বের 
পুস্তক ও পর্রিকার একটি সাধারণ পাঠাগার জন্তেইএবাপৎ হস্তক্ষেপ ধরা সন্ভব হয় নি।' 

রা 
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পরিষদের এই ভবন নিমিত হুলে বিজ্ঞান বিষয়ক 

একটি সুসম্পূর্ণ প্রদর্শনী গড়ে তুলতে পারবো 

বলে আশ! করি। পরিষদের এই সব কর্ম- 

প্রসারের জন্তে নিজন্ব গুহ নিমাণের পরিকল্পনা 

আমরা করেছিলাম । প্রধান-ত: সরকারী স।হাধ্য 

এবং জনসাধারণের অর্থসাহ(মো পরিষদের নিজস্ব 

ভিত্তিপ্রশ্তর স্থাপিত ভবনের আজ হচ্ছে । 

আমাদের জাতীমঘ় সরকারের শুভেচ্ছা ৪ সহ" 

যোগিত! পরিষদের জনশিঙগানুলক সাংস্কৃতিক 

প্রচেষ্ট। এখন অধিকতর ব্যাপক ও স্থপংবদ্ভাবে 

পরিচালিত করা সম্ভব হবে, যাতে দেশের 

জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধার। 

যথোচিতভাবে প্রসার লাভ করে। 

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধাপক সত্যেঙ্জনাথ 

বন্থ ভার সক্ষিপ্ত ভাষণে পরিষদের গৃহ নিমাণে 

পরলৌকগ্ত ডাঃ বিধানচত্ত্র রায়ের অকুছ সাহ।য্য 

পনের কথা উল্লেখ করেন এবং জনসাধ|রণের 

কাছ থেকে যে অর্থ শাহাযা পাওয়! গেছে তার 

জন্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিশি জানান, 

ডাঃ রায় সরকারী সাহাঁধ্য হিসাবে পঞ্চাশ 
হাজার টাকা প্রদান করেন এবং জনসাধারণের 

কাছ থেকে এ-পর্বস্ত প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা 

হান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ২ সংখ্যা | 

সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঞ্গে তিনি উল্লেখ 

করেন, কলিকাতা ইম্প্রভমেক্ট ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ 

যথেষ্ট স্থযোগ-ম্বিধা সহ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 

পরিষদকে এই ভূমিখণ্ড হস্তাস্তব করেছেন। 

পরিশেষে অধাপক বল পরিষদের পরিকল্পনা 

বূপায়ণে জন্সাধারতণর সহযোগিত। কামনা 

কবেশ | 

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পুর্বে 

উর ভাষণে বলেন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপণের এই দিনটি বিশেস তাৎপর্ষপুর্ণ, 

কারণ আজ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 

বিশিই বিজ্ঞ/ণী জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্রনাথ 

বন্ধুর সন্ততি তম বর্ষ পুতির দিন। বাংলা ভাসায় 

জণসাধ।রণের মধ্যে বিজ্ঞ।ণ প্রচারে অধ্যাপক বস্থু 

এধং পরিষদের প্রচেষ্টা বিশেধখভাবে স্মরণীয়।। এই 

প্রয।সে মরকারী সংযোগি হা সঙ্গন্ধে মামি আশ্বাস 

দিতে পারি। 

সঙ্গীত 

পরিবেশন করেন সর্বশ্রীআলপনা ব্াম্ম ও দিলীপ 

অনুষ্ঠানের প্রারস্তে ও সমাপ্সিতে 

রায় এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে বেদ পাঠ করেন 

পণ্ডিত বিধৃভৃষণ ভষ্টাচার্ধ এবং বালিকার! মাঁঙ্গলিক 

অন্ুষ্ঠ।নগুলিতে অংশগ্রহণ করে। 



বিজ্ঞান-নংবাদ 
তিন লেকের ক্যামেরা 

প্রতোকটি ফটোগ্রাফারের স্বপ্র হলো একটি 

সবার্থসাধক লেল্গযুক্ত ক্যাঁমেরা পাঁওয়া। থে 

বিষয়টির ছবি তুলতে হবে, সেটার 'অবস্থ(ন 

মাঝে মাঝে এত দ্রুত বদলে যায় যে, ফটো- 

গ্রাঞফার তার ক]ামেক্সায় সাধারণ লেন্সের সালে 

“ওয়াইড আযাঁজল লেজ” (অনেকখানি জাষুগা 

জুড়ে ছবি “তাল্বার লেন্স ), টেলিফটো! লেন্স 

(দূরের দু) তোলবার পেস) বসিয়ে নেবার 

সময় পান না। 

ফটোগ্রাফ|রদের-বিশেষতঃ সংবাদ পণ্রে 

ফটোগ্রাফাপদের এই সমস্টা সমাধান করণার 

জন্তে ইর্কতস্ক-এর দৃষ্টিসহামবক যষ্্রপাতিপ ইঞ্রি- 

[নয়ার ও উদ্ভাবক ইয়েৎগেশি বোগদাঁশফ একই 
ক্যামেরায় তিন রকমের বিভিন্ন লেঙ্াবুক্ত একটি 
ক্যামেরা তৈরী করেছেন । “গিয়ার” সহযোগে 

এই ক্যামেরার ম্বাভাঁবিক; ওগুয়াইউ আাঙগল 
ও টেলিফটোৌ--এই তিন রকমের লেন্সের যে 

কোনটিকে মুহূর্তের মধ্যে বিবয়বস্তরর উপর প্রয়োজন 

মৃত ফোঁকাঁপ করা যাঁয়। যেকোন একটি লেন্স 

দিয়ে ফোকাঁস করবার সময় অপর ছুটি লে্সও 
যুগপৎ ফোকাস হয়ে যায়। 

ক্যামেরাটির ভিতরে তিনটি আয্রনাযুক্ত 
এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে-যে আয়নাগুলি 

আলোর পথকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। একটি 

ছোট্ট হাতল খুরিয়ে ওই আয়নাগুলিকে সক্তিয় 

বা নিপ্িয় করা! হয়। তিনটি যখন এক সঙ্গে 

সক্রিয় থাকে, তখন সাধারণ লেব্সটি দিয়ে ছবি 

তোলা হন! প্রথম আয়নাটিকে নিক্ছি্[ করে 

দিলে ওয়াইড আযাঙ্গল লেন্সটি দিয়ে ছবি তোল 

যায, আর দ্থিভীর় আগ্মনাঁটিকে নিষ্িয করে, 

দিলে টেলিফটো৷ লেন্সাটি সক্রিয় হতে ওঠে। 
এই ব্যবস্থ। অনুসারে এক লেন্স থেকে অপর 

লেক্সাকে কাজে লাগা সময় লাগে এক 

"সকেপ্ডের ভগ্রাংশ মাত্র। 

পৃথিবীর তাপমাত্র। 

শিখিপ সৌভিম্নেট বিক্্।/ন পরিমদের ভূ- 
পদ বছ্া। ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক কাঁজ।ক- 

শুনে নাঁন। জানগান্ধ পরীক্ষা চাপিয়ে বিভিন্ন 

গভীরতায় পুথিবীর তাপাঙ্ক নিখুঁতভাবে 

হিসেব করেছেন এর জঙ্গে তারা বিশেষ 

নিখিত ইলেকটিক্যাল থার্মোমিটার 
ব্যবহার করোছন। ভগোলক হলো তাপের 

একটি প্রকিতিক সঞ্চষ-ভাগ্ার, যার 

অভ্ডান্তর ভাগ থেকে শিরবচ্ছিক্নতাবে বহির্তাগে 

তাপ প্রবাহিত হজ্জে আসছে। সোভিয়েট 

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, এই 

তাপ-প্রধাহের হার হলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রথিবীর 

বহ্িংপৃষ্ঠের প্রতি ১০ বর্গমিটারে ১ ক্যালোরি । 

এই আঁবিফারের একটা গুকুদপুর্ণ প্রয়োগমূলক 

দিক আছে। আদুর 'ওবিষ্ুতে মানুষ এই অফুরন্ত 
তাপের উৎ্সকে শিজের কাজে গাগাবে। 

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অন্সন্ধীনের ফলে আরও 

প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর তাপ-ক্ষেত্র 

( থার্মাল ফিল্ড ), ভূকম্পন-ক্ষেত্র (সিসমিক ফিল্ড ) 

ও মহাকষাঁষ় ক্ষেত্রের (গ্র্যাভিটেশন্তাল ফিজ্ড ) 

মধ্যে পারম্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। 

ভাবে 

এমন 

ফুসফুসে অস্ত্রোপচার 

নিখিল সৌভিযেট চিকিৎসা-বিজ্ঞান জ্যযাকা-. 
ডেমির সদস্ত ও €লনিন পুরস্কার প্রার্ড, শল্য" 
চিকিৎসক ভাঃ. লিও বোগুল “সোতেৎস্কাইিযা, 



১০৮ 

মেডিসিন” ( সৌঁভিষেট চিকিৎসাবিষ্কা ) পত্তিকাঁর 
ডিসেম্বর ( ১৯৬৩) সংখ্যায় লিখেছেন £ 

যক্ারেগের যে সব গুরুতর আক্রমণের 

ক্ষেত্রে রোগীর ফুম্ফুসে ছিদ্র ও কুরে যাওয়া 
গর্ত (কেভার্ন ও কেসিরেশন ) স্্টি হম, সে 

সব ক্ষেত্রে স্ট্রেপ্টোমাইপিন, খাইভাগখিড, প্যারা 

আ]যিনোশ্তাপিসিলিক আ'সিড প্রভৃতি অত্যন্ত 

কাধকরী বাকৃটরিয়/-ধবংসী ওম়ুষে কোন কাঁজ হয় 

ন1। তাই এপথ ক্ষেত্রে শলা-চিকিৎস। প্রয়োগ 

সম্পর্কে সোভিযেট ডাক্তারেরা বেশ কিছুকাল 

ধরে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং উল্লেখযষোগা ফলা" 

লাভ করেছেন। 

মঙ্ষোর উচ্চতর চিকিস।বিষ্ঠার কেন্দ্রীয় ইন- 

ছ্রিটউটের ফুস্ফুস-শলা-চিকিৎসা বিভাগের 

গবেষণাগারে বক্সারোগে আক্াস্ত ছ্দ্রিযুক্ত ফুস্- 

ফুসের তন্ত ও প্ররার অংশ কেটে বাদ পিয়ে 
খুব ভাঁল ফুল পাওর়| গেছে এবং রোগীকে বাচিন্ে 

তোলা সম্ভব হয়েছে। 

বর্তমানে ক্লোমশাখা বা ব্রঙ্কাসগুলির গোগাক্রাস্ত 

অংশবিশেষ কেটে বাদ দিঁথে সেটা আবার নতুন 

করে জুড়ে দেবার পদ্ধত্তি সম্পর্কে প্রয়ে।গমূলক 

গবেষণা চলছে। জাপান, পশ্চিম জাঁমেনী, 
বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিতেও অন্থরূপ গবেষণা 
চ]লানে! হচ্ছে । 

ফুম্ফুসের শল্যচিকিৎ্সাঁর দ্রুত উন্নতির ফলে 
অদূর ভবিঘ্যতেই যক্ষারোঁগের খুব গুরুতর 
আক্রমণ থেকে ধোগীদের সম্পুর্ণ সারিয়ে তোলা 
সভ্ভব হবে বলে সোভিযেট ডাক্তারের! মনে 

করেন । 

পৃথিবীর ডু-চৌন্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন 

বর্তমাণে কম্পামেদ কাটা সব সময়েই থাকে 

উতর দিকে মুধ কগে। তা দিয়েই দিক নির্ণন 

করা হয়ে খাকে। কিন্তু এমন এক সময় 

ছিল। মৃখন এই কাটা সব সমস্নেই থাকতে! দক্ষিণ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 

দিকে মুখ করে। তবে সে পনেরো লক্ষ বছর 

অ|গেকাঁর কথ | বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই সময়ে 
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের জন্তেই তা 
ঘটেছিল। তাঁর পরে অবশ্ত পৃথিবী আবার 

ত্ব(ভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলোজিক্যাল সার্ডে 

বিভাগের ডাঁঃ অআ্যালেন কক্সত ডাঃ নিচার্ড 

আর ডুয়েল, ডাঃ ক্রেস্ট ড্যালরিম্পল ক্যালি- 
ফোনিয়া বিশ্ববিষ্থালয়ে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রাস্ত 
আবন্তর্জতিক অধিবেশনে এই অভিমত জ্ঞাপন 

করেছেন । 

তারা বলেছেন, আপ্নের পর্যত থেকে নির্গত 

লাভা__পরে খা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে, সেই 

লাভাত্রোতের গতি থেকেই এই সিদ্ধান্তের 

অনুকূলে নির্দেশ পাওয়া যাঁয়। এই বিষয়ে 

ইটালীর এটন|য় এবং হাওয়াক্টতে পর্যালোচনার 
ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সে 
সবের সঙ্গে অগ্তান্ত সকল মহাদেশ থেকে 

প্রাঞ্ধ সিদ্ধান্তের সম্পুর্ণ মিল রয়েছে। 

ভারা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ৩৪ 
লক্ষ বছর পুর্ব থেকে ১৯ লক্ষ বছর পুর্ব পর্যস্ত এবং 

৯ লক্ষ ৮* হাজার বছর পুর্ব থেকে আজ পর্যস্ত 

ভূচৌত্বক ক্ষেত্র ছিল শ্বাভাবিক অবস্থাক্'। মাঝ- 
খানের পর্যাপ়টিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যাস্ব। 

দক্তহীন মুখে তন্যের কীচা ঈাতি 
লাগবার অভিনব ব্যবস্থা 

ফিলাঙেলফিম্নার 'আ্যাঁলবার্ট আইনস্টাইন 
মেডিক্যাল সেন্টারের ঘস্ত-চিকিৎসক ডাঃ 

র্যাল্ফ. মেজরো৷ একজনের নষ্ট দ্লীত তুলে 
ফেলে দিয়ে অন্ত আর একজনের কাঁচা দাত 

সেই জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৫৯ সাল 

থেকে আজ পর্যস্ত এই ভাবে তিনি ৪* জন 

দুস্থ ব্যক্তির মুখে অন্যের . ফাতি সাফল্যের সঙ্গে 
গাঁগিয়েছেন | তাদের মাড়িতে ীত- শক্ত হয়ে 



ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ] বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্জনাথ বন্থর সপ্ততিতমবর্ধ পুতি উৎসব 

বসে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অপারেশন 

সংক্রান্ত কাঁজকর্ম সম্পন্ন হত্বে থাকে। দৃষ্টাস্ত 

হিসাবে যোল বছরের একটি মেয়ের দাত 

তোঁলবাঁর কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে | ১২ 

বছরের একটি ছেলের মাঁড়ির দাঁত ভুলে ফেলবাঁর 

বিশেষ প্রষ্বোজন হয়। এ দাতটি তুলে এ 

মেষেটির মাঁড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দস্ত- 
রোগের জঙন্তে মেছেটির দাত তুলে ফেলা হয়েছিল। 

কোন ব্যক্তি দাত দাঁন করলে তা রেফ্রিজারে- 

টরে তিন সপ্থাহ পর্যন্ত রাখা যাঁয়। লবণ 

জলে এগুলি ভিজিত্বে রাখা হয়| চিকিৎসকেরা 

এ টুথ ব্যাঙ্ক থেকে রোগীর জন্তে প্রয়োজনীয় 
আকার ও রঙের দাঁত বেছে নিয়ে থাকেন। 

এই বিষয়ে আরও গবেষণা করবার ন্তে যুক্ত- 

রাষ্ট্র সরকার আরও তিন বছরের জন্তে ডাঁঃ 

মেজরোকে ৬* হাজার ডলার অর্থ সাহাঁষ্য 

পিয়েছেন। ন্যাঁশন্ত।ল ইনস্টিটিউট অব হেলথের 
মাধ্যমে এই, সাহায্য দেওয়া হয়েছে। 

চিকিৎসার জন্তে চোখের ভিতরকার 
চলচ্চিত্র গ্রহণ 

বিশেষভাবে নিম্বিত কণ্ট্যাক্্ লেন্স এবং 
মাইক্রোস্কোপের সাহাষেয চোখের ভিতর কাণ 

৯৪১৪১ 

রঙ্গীন চলচ্চিত্র ভুলে গুকোমা ন্বাঘক দুরারোগ্য 
চক্ষুরোগ বিষধে বর্তমানে গবেষণা চালানো হচ্ছে । 

( কণ্ট্যাক্টট লেগ অক্ষিগোলকের উপর এ'টে 

দেওয়। হয়) এই রোগের পরিণতি হলো! অন্ধত্ব । 

চোখের অভ্যন্তরস্থ নায়ুর উপর চাপের সঙ্গে 

এই রোগের কি যোগাযোগ আছে; তা! 

নিরূপণ কর! হচ্ছে এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে । 

ক্যাণিফোনিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মেডিক্যাল গুলে 
এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ক্ষুলের অক্ষি- 

সংগ্রহশাল।য় কিঞ্িদধিক আড়াই শতটি চোখ 

সংরক্ষিত আছে। প্রায় পাচশত ব্যক্তি এই 

সংগ্রহশালাপ় চোখ দান করতে এগিকে এসে- 

ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর চোঁখগুলি পরীক্ষা 

করে দেখা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীর] মনে করেন যে, 

মৃত্যুর পর চোখের মধ্যে যে পরিবর্তন অধুবীক্গণ 
যন্ত্রে ধরা পরে এবং জীবদাশায় দৃষ্টিশক্তিতে ঘষে 
পরিবর্তন ঘটে, এই উভগ্বেগ মধ্যে একটা সম্পর্ক 

রয়েছে । এভাবে বভীন চলচ্চিত্র তুলে চোঁখ 

ফেলা, চোখের টিউমার প্রভৃতি চক্ষুরোগ সম্পর্কে 

তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে । এই সব চলচ্চিত্র 

চক্ষুরোগের চিকিৎসা! সম্পর্কে শিক্ষণের কাঁজেও 

ব্যবহার করা যাবে। 

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্ত্রনীথ বস্থুর সপ্ততিতমবর্ষ পুতি উৎসব 
পয়ল! জানুয়ারী অপরাঙ্কে বিশ্বকবি রবীন্ত্রনাথ 

ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যন্থৃতি বিজড়িত 

মহাজাতি সদনে ভাঁবগস্ভীর পরিবেশের মধ্যে বহু 

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিছজ্জন, ছাত্রছাত্রী ও গুণমু্ধ 

দেশবাঁপীর উপস্থিতিতে বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেম্্রনাথ 
বন্গর সপ্ততিতমবর্ষধ পুতি উৎসব অনুষ্টিত 

হয়। . এই আঁনদ্বনুখর অঙ্টানের উদ্বোধন কন্ধেন 

'কেন্জীর় মত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং 

পোরোহিত্য করেন উৎসব কমিটি সভাপতি 
পশ্চিমবঙ্জের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফু্চন্দ্র সেন । 

বৈতীনিক গোঁ বেদগাঁনের দ্বারা উত্সবের 

সুচনা করেন। এরপর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 

অধ্যাপক কবীর । উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন 

-ইতিহসে আমর! দেখতে পাই, কোন. কোন 

মাছ তাঁদের কর্মের * মহিমায় জীবদ্দশাতেই 
ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যাঁন। অধ্যাপক সত্যেত- 
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নাথ বন তাদেরই একজ্ন। তাই তিনি এরতি- পারে যে, অধ্যাপক বস্থ এমন একজন বাঁডাঁশী, 

হাপিক পুরুষ । ছনিয্/তে বহু অসাধারণ মেধাবী যাকে বাদ দিয়ে পদার্থবিদ্যার চা সম্ভব নম্ব। 

ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। ভাঁদের মেধার 1ভিশি বাংলার সেবা করে ভারতের সেব। করেছেন 

ব্যবহার সব সময় মানুষের কল্যাণের জন্তে এবং ভারতের সেবা করে বিশ্বের সেবা করেছেন | 

অধ্যাপক সত্যেম্্রনাথ বজুর সপ্ততিতমবর্ষ পুর্তি উত্সব কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি 
শ্ীপ্রফুপ্নচশ্ত্র সেন অধ্যাপক বস্তুকে অর্থ্য প্রদান করছেন । 

নিয়োজিত হয় ন!। কিন্তু আচার্য বন্গুর মেধার অধ্যাপক বন বিশ্বমানবের খাঁপন জন হিসাবেই 

ব্যবস্থার ছুমিদার মানুষের কল্যাণের জন্তেই পুথিবীন শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছেন। 

শিক্োজিত। বাঞ্চালী জাতি হিসাবে গর্ব করতে .. অধ্যাপক কবীরের, ভাঁষপের পর উৎসব 
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কমিটির পক্ষ থেকে প্রীসেন অধ্যাপক বসকে মাল্য- 

ভূষিত করেন এবং তারপর একে একে মাল্যদান 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালক পদ্দার্থ-বিজ্ঞাণ সভীর্থ 

সংসদ, যাদব'ধুর বিশ্ববিগ্ভালয়ঃ বিশ্বভারতী বিশ্ব- 

বিগ্কালয়, তাঁরতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি, 

ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিধদ, বঙ্গীন্ন বিজ্ঞান পরিষদ, ফেডারেশণ হল 

সোসাইটি, ইত্ডিয়ান সাষেন্স নিউগ আসো, 

সায়েম কপ চিলড়েন আসোঃ, কিশোর কল্যাণ 

পরিষদ, নিিল বঙ্গ সঙ্গীত সন্মেপন, ঢাকা কলেজ 

ও হল খযাসোঠ, ঢাক। শিশ্ববিষ্/পযু প্রাক্তন ছা 

সংসদ, সাঠিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, বাঁনাবীপাড়। 

সম্মেলনী, গণতান্ত্রিক ছাত্র শংস্কা, পরিচষ পিক, 

কালাস্তর পর্রিক1, পথিকৎ পনিকা, ইপ্ডিয়ন ক।ল- 

চ।ব্াাল আসো, কমিউনিষ্ট পাটির কাজা সংগঠন 

কমিটি এবং পাঁয়োনীয়র” নিটং মিলম্ রা 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান | 

বিজ্ঞান্টাচাষের সঞ্চতিতএমবর্ধ পুঠি উপলঞ্ষে 

দেশবিদেশের বিদ্ধজন ও প্রখিসান প্রেবিত 

শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন উৎসব কমিটি 

অগ্তত্ম যুগ্মপন্পাপিক] ডাঃ অসীম। চট্টোপাধ্যায়। 
ভারতের রাষ্পঠি ডাঃ রাধাকঞ্চন, উপরাষ্রপতি ডঃ 

জাকির হোসেন, অধ্যাপক হাইপেনবার্গ, পষেল 

সোসাইটি, অধাপক .জ. ডি. বার্ণপ, অধ্যাপক ও 

জীমতী এইচ. মার্ক। অধ্যাপক ইউয়ামাসুচি, 

কেন্জীয় শিক্ষ মন্ত্রী শ্রীচাগল।, অধা।পক বামান।থন, 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস শ্যাসোঃ, কেন্দ্রীয় কাঁচ 

ও মৃৎশিল্প গবেষণা মন্দির এবং আপিগড, গৌহাটি, 

আন্নামালাই, বেনারস, লক্ষৌ, পাটনা, গুজপাটি, 
মারাথাওয়াঁড়া, কার্ণাটক, ব্ধগান, যাঁদবপুর, 

বিশ্বভারতী, পাঞ্জাব, জন্মু ও কাশ্মীর, ঢাকা বিশ্ব- 

বিস্তাঙ্গ এবং বর্ধমান কলেজ | এতত্বাতীত আরও 

বহ ব্যক্তি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন । উৎসব 

কমিটির পক্ষ থেক্ষে অভিনগান পত্র পাঁঠ করেন 
জ্রীণিরিজাঁপতি ভ্াচার্ধ এবং অর্ধয প্রদান করেন 

১১১ 

সভাপতি শ্রীপেন | পদার্ধ-বিজ্ঞান সতীর্থ সংসদের 
পক্ষ থেকেও একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন 

অধ্যাপক অমরেক্স বঙ্যোপাধায়। 

ডাঁঃ দেবেন্দ্রমোহন বস্ত্র এবং অধ্য/পক 

প্রশাস্তচন্ত্র মহলানবিশ আচার্য বস্থুকে সব্ধ্মনা 

জা!পশ  করেন। ডাঃ বহু সত্যেঞ্জনাথের 

সঙ্গে দীর্ঘকাঁপ ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ 

করে শেষে বণেন, সত্যেম্ত্রনাঁথ মানুষটি একদিকে 

“ধমন ফুলের মত কোমল) অন্তদিকে বজের মত দৃঢ় । 

আম মনে আছে, একবার তরুণ সত্োন্রনাথ 

বন এদানীম্তন বাংলার বাণ আতশুতোষের সঙ্গে 

ভিএ্রমত হয়েছিলেন এবং স্ঠর সুহাদের। 

আ।ঙভোনকে চটাত্ে বারণ করেছিলেন, কিন্তু 

সহোশ্খনাথ শিজের সংকষ্পে অবিচল ছিলেন। 

ভসাাপলিক মহলানধিশ তার ভানণে বলেন" 

আ]চাথ বসুর বৈদ্ঞানণিক পিকটা যদিও বা বাইরে 

খেকে কিছুটা বুঝা খায়, কিন্ত সঠ্োশ্রনাথকে 

বুঝ! খুব সহঙগ্গ নয়। মাগ্ষ হিপাবে বিজ্ঞানী 

সতোন্দ্রনাঁথ বাংলা দেশকে দিয়েছেন অনেক। 

তাঁছ।ড। নিজেগ মাথা সৎ সময় উ৪ বেধে "বাংলা 

দেশের সন্মাণকেও রক্ষা কঙ্জেছেন। 

কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠ।লযের উপাচাধ শ্রী দি, 

মালিক এবং শ্রীহারীত$ন দেব৪ আচার্য বন্থকে 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। 

উৎসব কমিটির সভাপতি আসেন শ্বীয় 

ভাষণে বলেন-_মধা।পক বস্থ বিজ্ঞানের সাধক। 

যিশি সাধক তিনি খোলা মাঞ্ছুব--তাপ প্রতি 

সাধারণ মাল মাক হবেই | সমগ্র বিশ্বে যাঁরা 

সম্মানিত, ধাপের প্রীতি পেশে সাধারণ মাচ্ষ ধন্য 

হম, অধাপক বস্তু ৬।দেরও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। 

এ হেন ব্যক্তিকে সন্মন জানাতে পেরে আমরাই 
ধন্য হলাম। 

স্র্ঘনার উত্তরে আঁচার্য বনু বলেন_-জীবন্র 

সত্তর কেটে গেল। ফাঁদের সঙ্গে ছাত্রজীবন ও 
কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলাধ। একজন একজন 
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করে তার প্রান সবাই চলে যাচ্ছেন। আজ 

তাদের কথাই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে বন্ধুবর ডাঃ 
মেথনাদ সাহার কথা । আর মনে পড়ে আমার 

গুরুদেব আইনষ্টাইনের কথা। একদিন তিনি 

আমাকে যে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, তাঁর আহুকুল্যে 

সে যুগের শ্রেষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হবার 

এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাঁতমহল! পুর্ীতে 
কাঁজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম । 

অধ্যাপক বন্থু বলেন__আমরা বিজ্ঞানচগার 

মধ দিয়ে এমন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে 

চেয়েছিলাম, যাতে প্রমাণিত হয় ভাপত কেবল মাত্র 

বেদ-বেদাস্তের দেশ নম্ন। জাতীয়তাবাদ তাল 

জিনিষ, কিন্তু তা যদি মনবতাঁকে অস্বীকার করে, 

তবে তা হম্ঘ ঘোরতর বিপজ্জনক | আমার গুরুদেব 

আইনষ্ট/ইন এই গৌঁড়ামির শিকার হয়েছিলেন। 

আমরা রামরাঁজ্যের আদর্শের কথা বলি। কিন্তু 

শম্বক বেচারীর কি অপরাধ? আর্যদের জ্ঞান, 
দর্শনের পরিচয় লাভ করে সে ধন হতে চেয়েছিল । 

আমার দেখা ছুট বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল। অনেক 
মারধর, অনেক কাটাকটি হয়েছে সত্য । কিন্তু 
হাঁওয়া কি বদলাচ্ছে শা? এখন এক দেশে 

খাঁন্ভাভাব দেখা দিলে অন্ত দেশের খামাপ্প থেকে 

মানষের ক্ষুধা মেট।বার অন্ন আসে। অনেকে 

বলবেন যে, এট। উদ্বত্ত থান, অন্য দেশে না গেলে 

ত1 পুড়িয়ে দিতে হতো। হতে পারে। কিন্ত 

আগের দ্রিনে তে৷ এমনটিও ঘটতো না| 

পরিশেষে অধ্যাপক বনু বলেন-অতীতে 

পৃথিবীর পরিধি ছিল ছোট । দিন দিন তা সন্প্র- 

সারিত হচ্ছে এবং নানাবিধ নতুন সমস্যাও দেখ! 

দিচ্ছে। তাই শুধু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন 
মেটাবার কথা চিস্তা করলে চলবে না, এই সমস্ত 

জটিল সমহ্যার কথাও আমাদের চিস্তা করতে হুবে। 

ধৃঙালীকে আজ নিজের সমশ্যা নিজেদেরই 

লমাঁধানের চেষ্টা করতে হবে। ভগবান্ণ সব 

সমস্তার সমাঁধান করে দেবেন ভেবে বসে থাঁকলে 

জবান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্য, ২র সংখ্যা 

চলবে না। অবশ্ঠ এর জন্তে অধামিক বা নাস্তিক 

হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আগে থেকে সৰ 

ঠিক হয়ে গেছে, এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। 
আজ তরুণ বিজ্ঞানীদের এগিয়ে এসে মাহুষের 

ছুঃখুর্দশা লাঘবের চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। 

আজকের দিনে তাদের সেই আহ্বানই আমি 

জানাই| « 

অনুষ্ঠানে উত্সব কমিটির পক্ষ থেকে আচার্য 

বস্থকে একটি কাশ্মীরী শাল, হাতীর দাতের একটি 

মহ্ষিমদ্দিনী মতি ও সিক্কে মুদ্রিত অভিননযন-পত্র 
এবং তাঁর সহধমিণীকে (তিনি উত্সবে উপস্থিত 

ছিলেন) একটি গরদের শাড়ী ও ৭০টি গোলাপ 

সন্নিবেশিত ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হম্প। 

উত্সব উপলক্ষে ৭০টি প্রদীপ প্রজ্জবপিত এবং মঞ্চের 

সম্মধে আলপন] অঙ্কন কর! হয়। একটি স্মারক- 

রস্থও (শ্রদ্ধাপ্রপি ) এই” উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। 

অহুষ্ঠঠন শেষে ধন্যব।দ জ্ঞাপন করেন ডাঃ বিষু্পদ 
মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতানষ্ঠাবে অংশগ্রহণ করেন 
বৈতাঁনিক গোঠী, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, শধপ্রী 
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানাই দত্ত। 

উত্সবের অঙ্গ হিসাবে পরবর্তী ছুদ্িন ছুটি 

বক্তৃতা সভার আয্োজন করা হয়। ডাঃ দেবেজ্ 

মোহন বন্থুর সভাপতিত্বে প্রথম বক্তৃতা সভায় 

“বিজ্ঞানে আচার্য বন্থুর অবদান বিষয়ে আলোচনা 

করেন ডাঃ গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ 
ত্রিলোচন প্রধান এবং ডাঃ মহাদেব দত্ত। ডাঃ 

সহাঁয়রাম বন্থুর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় সভায় “আচার্য 
সত্যেম্রনাথ বনু বিজ্ঞানী ও মান্ষ+--এই সম্পর্কে 

অলোচন1 করেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, 

অধাপক পমর গুহ এবং অধ্যাপক মহাদেব 

দর্ত। তাছাড়া! এই উপলক্ষে আরও কম্বেকটি 
জনপ্রিয় বক্তৃতা এবং একটি বিজ্ঞা প্রদর্শনীরও 
আর়োজগন করা হয়| কিন্ত কলকাতার সাম্প্রতিক 
গোলযোঁগের দরুণ সেগুলি জাহুয়ারী মাসে 
নির্ধারিত তারিখে অনুষ্টিত হতে পারে লি। ফেকুগার 
মাসের মাঝাম।ঝি নেলি ব্হষিত্র হবার কধ! |. 
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ঢক্দরের জ্যোতিবলয়ের দৃশ্য 



ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী 
বিজ্ঞান আমাদের দেশে একট] বিলাসিতা, আমার এক সমাজসেবী বন্ধু 

সেদিন মন্তব্য করলেন_এ যেন একটা খুশ অসুস্থ মানুষকে ডন-বৈঠক করতে 
বল । তার চেয়ে ওষুধ দিয়ে ওর স্থাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টা করল হয় না? 

অর্থাৎ, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বস্ধুবর বললেন, যে দেশে লোকের দৈনিক 

আয় সাড়ে সাঁত আনা অথব1 তার দ্বিগুণ না অর্ধেক, এই নিয়ে তর্কাতক্ষি হয়, 
সেই দেশের শরীর ও মনকে আর যাই হোক, সুস্থ বলা যায় না। সেখানকার 
মাঁছষের আগে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা! কর, বিজ্ঞান5€। করে কি হবে? 

দেশ যে অস্ুস্থ, এই সম্পর্কে তোমার বক্তব্য নিঃসন্দেহে ঠিক--আমি 
মতামত পেশ করি-_এবং ঠিক বলেই তোমার বক্তব্যের অন্ত অংশ, অর্থাৎ আমাদের 
দেশে বিজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়, এটা আরো বিশেষ করে তুল। অবশ্য বিজ্ঞান বলতে 
তুমি যদি শুধু পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ বা চাদে যাওয়ার তোড়জোড় বোঝ, 
তাহলে তোমার কথার একট অর্থ হয়। কিন্তু ওট। হবে অন্ধের হস্তী দর্শনের 

মত। বিজ্ঞানের নানান দিকের মধ্যে একটি দ্িককেই কেরল বিজ্ঞান বলে 
ভাবা হবে। 

বিজ্ঞানরূপ সম্পূর্ণ হস্তীটি তাহলে আসলে কেমন 1- হান্ছ। স্বরে' বন্ধু জিগ্যস করে। 
কেমন ভার একটা মহজ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা হতো) কলকাতায় সম্প্রতি যে ছুটি 

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, সেগুলি যর্দি দেখতে । প্রথমটি 

হয়েছিল লর্ড সংহ রোডের গ্্রীশিক্ষায়তনে, দ্বিতীয়টি অক্টোবরে রবীন্দ্র সরোবর 

স্টেডিয়ামের ঠ্রিক পাশে কলকাত। বিশ্ববিচ্ঠালয়ের রোয়িং ক্লাবের বাড়ীতে । প্রদর্শনী 

ছুটির পরিচালন! করেছিলেন ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী সমিতি। সুখের 

শিষয়, এর কলকাতার বছু স্কুল-কলেজ এবং বিজ্ঞান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
সহযোগিত। পেয়েছিলেন । এদিক থেকে বালিগঞ্জ শিক্ষানদন ও পেন্ট লরেন্দ স্কুলের 

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । রী | 
প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগা যখন আমার হয় নি, পরের সুখে ঝাল খাওয়া 

ছাড়! নান্ত পন্থা, বন্ধু খানিক সখেদে বলেন এবং মনের সেই হুর্ধল মুহুর্তে আমাকে 
ছোট একট! বক্তৃতা দেবার স্থযোগ দিয়ে দেন-তুমিই ন। হয় কিনতু বল, শুনি। - 

ছুটির মধ্যে প্রথম প্রদর্শনীটিই অপেক্ষাকৃত বড় হয়েছিল, আমি বলতে দুরু করি) 
এতে পরণর . এই করটি বিভ্ভাগ ছিল-বিশ্বরস্বাও ও. পৌরজগৎ। আমাদের 
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১১৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১১শ বর্ষ, ২ সধ্যথা। 

পৃথিবী, উদ্ভিদ ও প্রাণী, মানুষের, উৎপত্তি, মনুষ্াদেহ। লোকবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
শিল্প, মহাকাশে জয়ঘাত্রা। বুঝতেই পারছ-_একটু থেকে বন্ধুর দিকে বক্রৃষ্টি হেনে 
বজি--অন্ততঃ আশা করি বুঝতে পারছ যে, একটি বিশেষ ধারা অনুধায়ী বিভাগগুলি 

বিন্যস্ত হয়েছিল। ধারাটি হলো প্রকৃতি ও মানুষের বিবর্তনের ধারা । এছাড়া অবশ্য 
প্রদর্শনীর স্রুতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের তৈরী নানান মডেল ও চার্ট রাখ। হয়েছিল 
ছোটদের হাতে-নাতে কাজ করতে উৎলাহ দেবার উদ্দেশ্যে । আর প্রদর্শনীর শেষে 

ছোটদের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধকদের পরিচিত করবার জন্যে ছিল “আমাদের 

ভারত' বিভাগ । | 

দ্বিতীয় প্রদর্শনীটির আয়োজন হয়েছিল ছোটদের ফিল্ম ইনষ্রিটিউটের বাধিক 
উতলব উপলক্ষ্যে। এর বিভিন্ন বিভাগগুলি হলো-_মান্ুষের উৎপত্তি, বিশ্বজগৎ ও 

আমাদের পুথিবী, উদ্ভিদ ও প্রাণী, মনুষ্যদেহ, - কর্মরত বিজ্ঞান। মানুষ ও তার 
সভ্যতা কেমন করে ধীরে ধীবে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌচেছে, মেটা প্রথমে 
দেখিয়ে তারপর তার করায়ত্ত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের দু-দিকের পরিচয় দেওয়। 

হয়েছে। একট! দিক হলো জানবার-__দুরের ও কাছে জগৎকে মানুষ বিজ্ঞানের সাহাযে। 

জানছে, জানছে তার সমস্ত পারিপাশ্থিককে, আবার নিজের দেহের অভ্যন্তরে যে সব 

আশ্চর্য কলকজ।, তাদেরও রহস্য সে উদ্ঘাটন করছে। অন্য দিকটি কর্মের দিক, 

বিজ্ঞানকে মানুষ কত না কাজে লাগাচ্ছেন--বাড়ীতে, স্কুল-কলেজ, অফিনে, কারখানায় 

ও যুদ্ধক্ষেত্রে । আবার আমোদ-প্রমৌদের ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞানের বন্ছুল প্রয়োগ । 
ছুটি প্রদর্শনীতেই বিষয়বস্ত্রগুলি বোঝানে! হয়েছিল নানা রকমের মডেল, ছবি ও 

চার্টের সাহাযঘো। আর প্রসঙ্গত; বলে রাখি, যারা বোঝাচ্ছিল, তাদের বেশীর ভাগ 

স্কুলের ছেলেমেয়ে । একথা প্রায় সবাই স্বীকাৰ করেন যে, ছোটদের কাছে তাদের 

সমবয়পীরা যদি কোন বিষয় ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়, তবে বিষয়টি তাদের মনে গভীর 
রেখাপাত করে। বড়দের কাছে শুনলে তাদের মনের ভাবট হয়তে। অনেকটা আদার 

ব্যাপারীর মত হবে, বড়দের জাহাজের খবর রাখতে যারা বিশেষ উৎন্থক নয়। 

এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রদর্শনী ছটিতে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী--এই তিনটি 

ভাষাতেই বোঝাবার ব্যবস্থা ছিল । প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ষে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত 

হয়, তাতে বাংল] ও ইংরেজী-__ছুটি ভাষাতেই লিখিত প্রবন্ধ রয়েছে। 
আনন্দের কথা, প্রদর্শনীগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়। মে মাসের প্রদর্শনী দেখে 

হাজার বিশেক লোক, অক্টোবরেরটি হাজার চল্লিশেক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও প্রশংস! 
জানায়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র অগাষ্ট (১৯৬৩) মাসের সংখ্যা যদি জোগাড় করতে পার তো 

পড়ে দেখো, প্রথম প্রদর্শনীটির বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । প্রবন্ধটি বেশ 
সহজ ও লরদভাবে লেখ।। তবে বিজ্ঞান সন্ধদ্ধে তোমার 'মমে যে একটি তুল ধারখা 
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রয়েছে, যাঁর জন্কে তৃমি গোড়াতেই বলেছিলে যে, বিজ্ঞান আমাদের দেশে একট] বিলানিতা 
মাত্র, প্রবন্ধটি পড়ে হয়তো সেই ভূল ধারণাটির স্থষ্টি হতে পারে। ধারণাটি এই যে, বিজ্ঞান 
প্রধানতঃ মানুষকে চমক দেবার? জন্তে। প্রদর্শনী ছুটিতে যদিও বিজ্ঞানের আশ্চর্য 
কৃতিত্বের কিছু নমুনা দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রধ।ন উদ্দেশ্ঠ ছিল, বিজ্ঞান যে সভ্য মানুষের 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারই পরিচয় দেওয়া । বিজ্ঞানের 
সাহাধ্যে মানুষ প্রকৃতি ও অন্থান্ত প্রাণীর সম্পর্কে তত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে কিভাবে তাদের 

নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটি সহক্ভাবে বোঝানো এবং আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে যে 

সব গৌঁড়ামি ও কুসংস্কার মনের মধ্যে ঢুকে যায়, তাদের স্বরূপ উদঘাটন করে একটি 
বৈজ্ঞানিক দৃগ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন করা। আমাদের দেশের যে হিমালয় প্রমাণ দারিজ্য 

ও “বিদিশার নিশা"র চেয়েও তমসাময়ী যে অজ্ঞতা, বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগ ছাড়া 

ত।দূর করা অসন্তব। তোমাকে তো তাই বলছি যে, দেহে মনে অনুস্থ আমাদের 
যে দেশ, বিজ্ঞানের সেখানে রয়েছে একাস্ত আবশ্যকতা । 

তা না হয় মানলাম-_বন্ধুবর বললেন, কিন্তু তুমি যে এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়া- 

পত্তনের কথা বললে, এ দৃর্িতঙ্গীটি বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? এতক্ষণ বিজ্ঞানের 

আলোচনায় বন্ধুর জিজ্ঞান্থ মনটি বোধ হয় জেগে ওঠে! 

আমিও বেশ রঙ্গিয়ে ব্যাখ্যা করি, ব্যাখ্যাতেই না লোকে বিখ্যাত হয়! প্রকৃতি, 

জীবন, সমাজ, ধর্ম--এই সব বিষয়েই আমাদের মনে অনেক পুরনো ধারণ রয়ে গেছে। 

বহুদিন এই সব ধারণাকে নিয়ে ঘর করবার দরুণ আমাদের মনের কাছে এরা প্রিয় হয়ে 

উঠেছে । যে সব সত্য পর্দে আবিষ্কৃত হয়েছে ব। হচ্ছে, ভাকে তাই আমরা অনেক সময় 

সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের কাছে য৷ প্রিয়, তাকেই আমর অনেক 

সময় সত্য বলে মানতে শিখি । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ হলো, আমাদের এই মনোভাবের, 

যাকে বলে ১৮০ ডিগ্রী পরিবর্তন, অর্থাৎ ঘা আমাদের প্রিয় তাকেই সত্য বলে ন' 

মেনে যা আমরা সত্য বলে জানবো) তাকে মনের কাছে প্রিয় করে তোলা । 

আচ্ছা, বন্ধু প্রশ্ন তোলেন-_তুমি যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কথা বললে, আমার মত 

লেকের কি ভাতে কিছু করণীয় আছে? 
আছে বৈকি, আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি। ভবিষ্যতে থে সব প্রদর্শনীর আয্মোজন 

হবে, তুমি তাতে প্রদর্শনী সমিতিকে যদি কোন সক্রিয় সাহায্য করতে পার, সে তো! 

খুব আনন্দের কথা, মে কথা সমিতিকে নিশ্চয় জানাবে। সমিতির আফিসের ঠিকান। 
রবীন্দ্র সয়োবর স্টেডিয়াম, ব্লক নং ৫ বি, ঘর নং ৯, কলিকাতা-২৯। আর কিছু 

না পার, তুমি তো অন্ততঃ তোমার জানাশোনাদের মধ্যে প্রদর্শনীর বিষয় প্রচার 

করতে পারবে। তাছাড়া সাহায্যের আর একট! দিক আছে। €দটা হলে! সমালোচনার 
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দিক। আমার এক সহকর্মী প্রদর্শনী ছটি দেখে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের প্রধান এক 
অঙ্গ,ষে অস্কশান্ত্র__সেটি, দুঃখের বিবয়, অবহেলিত হয়েছে । আমার মনে হয় কথাট। 

ঠিকই। এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা যদি প্রদর্শনী সমিতিকে জানানে। হয়, তারাও 

নিশ্চয় এনিয়ে চিন্তা করবেন। তোমাদের সকন্সের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলে 
ভবিষ্যতে প্রদর্শনী লি ক্রমেই আরো সুষ্ঠু ও সার্থক হয়ে উঠবে। 

জস্বস্ত বনু 

বালির প্রয়োজনীয়তা 
তোমাদের মনে হতে পারে, বালি একট] অত্যন্ত বাজে জিনিষ-_ একমাত্র বাড়ী- 

ঘর তৈরীর কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনেই লাগে না। কিন্তু একটু চিস্তা করলেই 

দেখ। যাবে, এটা! একটা ভূল ধারণা । বাড়ী তৈরীর চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে 

এই বস্তটির প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করবার কাজে, যার একটি হচ্ছে কাচ। 
বালি বা দিলিক। না পেলে কাচ তৈরী কর! সম্ভব হতো না। 

কতকগুলি সিলিকেটের মিশ্রণ উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা হলে সেগুলি গলে গিয়ে 

একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থের স্থষ্টি করে এবং তাকেই গ্লাস বা কাচ বল! হয়ে থাকে । কাচের 

একটি ধর্ম হলে সেগুলি গলিত অবস্থা! থেকে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন কাচে রূপাস্তরিত 

হয়। কাচের অগ্যস্থ ধর্ম তাদের গঠন-প্রণালীর উপর নির্ভর করে। 

সাধারণ কাচে (অর্থাৎ যে কাচ -জানালার সাদি, বোতল তৈরী প্রভৃতি কাজে 

ব্যবহৃত হয়) সোডিঘাম, পটাপিয়াম সিলিকেট ও 'বালি বা সিলিকার মিশ্রণ থাকে । 

সাধারণতঃ বালি, সোডা ও চুন প্রয়োজন অন্ুলারে বিভিন্ন অনুপাতে নেশাবার পর 

চুল্লীতে গলানো হয়ে থাকে। 

চুল্লীটি গুডভিউপাঁর গ্যাসের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। তখন সরিলিসি রাসায়নিক 
বিক্রিয়। হয়ে থাকে 2 

0900$ (চক )+9104 (বালি )-08510)8 | এ 1008 

98008 (০সাড1) + ১10) (বাসি) 5,910, শ- (০098 

এর পর এই গলিত কাচকে বিভিন্ন বন্ত্রের সাহাধষো বিভিন্ন জিনিষে বূপাস্তরিত করা হয়। 

সোডার পরিবর্তে পটাস ব্যবহার করে যে কাচ পাওয়া যায়, তাঁকে 

ঢ২০6:50০% 01955 বল। হয়। এই কাচ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তৈরী করতে ব্যবস্থা 

হয়। এটি সাধারণ কাচ অপেক্ষা অধিক তাপ সহনক্ষম। পটাস এবং প্লান্বিক অক্সাইড 

(61907515 0106) বালির সঙ্গে গলিয়ে যে উজ্জ্বল ভারী কাচ পাওয়া বায়, তাকে 
কেলাল কাচ (05591 01859) বলে। : 
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সাধারণ কাচ প্রস্ততিকরণে ঘে বালি ব্যবহার করা " হয়, তাতে অনেক 

সময় লৌহের ধাতব লবণ থাকতে দেখা যায়। "ধাতব লবণের জন্যে এ বালি 
থেকে প্রন্্তত কাচে একপ্রকার ফিকে সবুজ রং দৃষ্টিগোচর হয়। এই রং দূর 
করবার জন্গে গলিত অবস্থায় কাচের সঙ্গে অল্প পরিমাণে দেলিনিয়ম (96161710107) 

মেশানো হয়। সেলিনিয়ামের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডও (71902917656 

0105106) ব্যবহার কর] যেতে পারে। 

এই তে গেল কাচ তৈরীর উপায়। এখন দেখা যাক বিভিন্ন রঙের কাচ কি ভাবে 

পাওয়া ধায়। বিভিন্ন রঙের কাচ পাবার জন্তে গলিত কাচের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবা 

মেশানো হয়ে থাকে। উদাহরণম্বরূপ নিয়লিখিত রাসায়নিক ভ্রব্যাদির সাহায্যে 
কাচের বিভিন্ন রং পাওয়। যাবে £-- 

ক্রোমিক অক্সাইড (0:1700510 02106)-__সবুজ, ম্যাঙ্গানিজ ভাই অক্মাইড--লাল্চে 
পারপল (60015. 02115) কোবাল্ট।স্ অক্পাইড--নীল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
কাচের রং সিলিকেটের গঠনের উপর নির্ভর করে। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 
যা মেশানো হয়, তা সুঙ্ম স্ুক্ম কণার মআাকারে কাচের ভিতরে থাকে! যদি খুব 
সামান্য পরিমাণ সোনা কাচের সঙ্গে মেশানো হয়, তাহলে এ কাচ [আগ 1৪৫. 
রং ধারণ করে। এ সোনা এত সুক্ম সুক্ষ কণায় বিভক্ত হয়ে কাচের ভিতর থাকে 

যে, তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যাঁয় না । [২0১9 01858 কেবলমাত্র লাল 
রশ্মিকে তার মধ্য দিয়ে ষেতে দেয়। এই কাচ কটোগ্রাফিতে ব্যবহাত হয়। 

সাধারণতঃ আমর! বলি যে, কাচ জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু পরীক্ষার 
বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কাচ জলে কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিছু কাচের 

গুড়া জলের ভিতর কিছুক্ষণ রাখবার পর তাতে ২--৩ ফোটা ফেনলপথেলিন 

মিশালে দেখা যাবে যে, জলের রং লাল হয়ে গেছে। 

* এই তো গেল সিলিক! বা গিলিকেটস্ গলিয়ে কাচ তৈরী করবার উপায়। 
আরও এক প্রকার কাচ স্কটিক (099165) গলিয়ে করা হয়ে থাকে । ক্ষটিক 

থেকে প্রত্তত কাচের ব্যবহার সাধারণ কাচ অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধাজনক । 

তার কারণ স্ষটিক ১৫০০ সে, তাপে তরল পদার্থে রূপাস্তরিত হয়। সুতরাং এ 
কাচকে নির্ভয়ে অনেক উচ্চ তাপ পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। স্ফটিক থেকে প্রত্বত 

কাঁচের ভিতর' দিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি যেতে পারে । তাপ প্রয়োগে এর আয়তনও 

বিশেষ পরিবতিত হয় না। কাজেই এই স্ষটিক থেকে লিমিত কাঁচের জিনিষকে 

তাড়াতাড়ি গরম বা ঠাণ্ড। করা যায়। এই কাচ দিয়ে রাসাযনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ 
করস হয়। ' ইলেক্টি,ক যারকারি ল্যাম্পে এই কাচ ব্যবহার কর হয়। 

আগেই বলেছি যে, লাধারণ কাঁচের ভিতর দিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি যেতে 



১১৮ জাল ও বিজ্ঞান [১৭শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 

পারে না। তার কারণ সাধারণ কাচে ঢ680৪ থাকে । .কাচ তৈরীর লময় বিশুদ্ধ 
রালায়নিক দ্রব্য বাবহার করলে সাধারণ কাচের ভিতর দিয়েও আল্ট্রাভায়োলেট 
রশ্মি যেতে পারে। | 

গলিত কচ হ্বাচে ফেলে স্ৃতার মত যে কাচ পাওয়া যায়, তাকে ফাইবার গ্লাস বলে। 

এই প্রকারের কাচ ইলেক্টি,ক্যাল টেক্নোলজিতে বাবহৃত হয়। ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে 
বিভিন্ন রেজিন মিশিয়ে গ্লাস ফাইবার লিমিনেটস (01855 ঢ116 14112010265) প্রস্তুত 

করা হয়। এই পদার্থ গ্রীল অপেক্ষা চার গুণ হাক্কা, কিন্তু গ্রীলের মতই শক্ত । 
এজস্যে একে বিভিন্ন ধাতুর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ মোটর গাড়ী ও 

বিমান প্রন্তরতিতে এর ব্যবহার দেখ! যায়। 
স্বতরাং কাচ প্রস্তরতপ্রণালী থেকেই বালির প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করা যায়। 

নিত্যব্যবহারিক সামগ্রীর মধ্যে কাচের সামশ্ী অন্যতম--আবার কাঁচ তৈরী হয় বালি 

থেকে ; সুতরাং রালিও আমাদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অগ্ভতম উপাদান । 

জরঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

কষ্ট্যাল 
রূপকথায় শোনা যায় রাঁজপুত্রের বিরাট প্রাসাদের কথা--যাঁর থামগুলি স্ফটিকের 

তৈরী । প্রাসাদের পাশেই একট বিরাট সরোবর | শ্ফটিকের মতই স্বচ্ছ তার জল। 

এছাড়া স্ষটিকের মত আরও কত কি! কিন্তু ধারা বহুকাল আগে এ সব রূপকথা 
লিখেছেন, তারা জানতেনও না হয়তে! স্ফটক কি জিনিষ! স্ফটিকের বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষ। 

হলো! কুষ্ট্যাল। আমার এই নামেই এটা আমাদের কাছে পরিচিত। কৃষ্টটাল কথাটি 

শুনলেই মনে পড়বে প্রথমে ট্র্যানজিষ্টরের কথা । প্রায় সবাই আমরা জানি যে, ট্র্যানজিষুর 

বেতার যন্ত্রের মধ্যে কোন একটা ধাতুর কুষ্ট্যাল আছে। কিন্তু ট্র্যানজিষ্টর কৃপ্ট্যালের 

বাবহার সুরু হয়েছে বেশী দিন নয়। বহুকাল আগে থেকেই কুষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণা চলেছে 

প্রচুর! মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকদের কৃষ্ট্যাল আকৃষ্ট করেছিল এর বিভিন্ন আকার আর 

রঙের বৈচিত্র্যের জন্যে । তারপর পদার্থ টা সত্যি কি দিয়ে তৈরী এবং অণু-পরমাণু ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীর। বেশ' কিছুট] জ্ঞান লাভ করলেন । তখন তাদের আবার চোখ পড়লো 

কষ্ট্যালের উপর। তারা বুঝতে পারলেন--অণু-পরমাপু বাঁ আয়নগুলিই বিচিত্রভাবে 
সংযোজিত হয়ে কুষ্ট্যালের স্ট্টি করেছে। বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম । তাই তাদের 
অণু-পরমাণুরও বিভিন্ন ধর্ম হয়। অতএব বিভিন্ন পদার্থের বিভিগ্ন আকারের কৃষ্ট্যাল 
হওয়া উচিত এবং তাই হয়। বিজ্ঞানীর দেখলেন, নানারকমের অসংখ্য কৃষ্ট্যালের মধ্যেও 
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একটা প্রতিসাম্য আছে। তাই তাদের সবাইকে ছয়-সাতট? ভাগে ভাগ করাযায়। 
এতে বিজ্ঞানীদের গবেষণার খুব সুবিধা হয়। বিজ্ঞানীরা যে নানারকমের অসংখ্য কষ্ঠালকে 

ছয়-সাতট। ভাগ করেছেন, তার প্রধান কারণ প্রতিটি কুষ্টাালের কোন না কোন ত্রিমাত্রিক 

আকার হবে, আর তাদের পার্খদেশ হবে সমতল । 

বিজ্ঞানীদের মতে কুষ্ট্যালকে “প্রকৃত কঠিন পদার্থ, বল। যায়। তাঁর কারণ এই যে, 

কোনও পদার্থের কৃষ্ট)ালে শুধু সেই পদার্থের অণু-পরমাণু বা আয়ন থাকবে? অর্থাৎ 
চিনির কৃষ্টটাল হলো শুধু চিনির মণুর ম্থসংবদ্ধ জ্যামিতিক সমাবেশ । এর ব্যতিক্রম 

খুবই কম। কোন কোন পদার্থ অন্ক একটি পদার্থেব সঙ্গে যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়ে 
বিশেষ অবস্থা পেলে কুষ্ট্যাল হতে পারে। প্রতিটি “প্রকৃত কঠিন পদার্থ” বা কুষ্টালের 
নিজন্ব একট! ধর্ম আছে। কুষ্টটালটি যে পদার্থ থেকে উৎপন্ন, তারও সেই ধর্ম হবে। কিন্তু 
বিজ্ঞানীর। দেখলেন, কাচের বেলায় তা ঘটছে নাঁ। একই কাচের বিভিন্ন গলনাঙ্ক হচ্ছে। 

তাছাড়া কাচ উত্তাপে প্রথমে নরম হয়, তারপর ধীরে ধারে গলতে থাকে । বিজ্ঞানীর! 

বললেন, কাঢ মানলে কঠিন পদার্থই নয়। এদের বলা যায় অতিশীতলীকৃত তরল 
পদার্থ। 

অণু-পরমাণু বা আয়নের সংযোগেই কৃষ্টাল তৈরী হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা বুঝতে 
পারলেন__ভাল করে কৃষ্ট্যালের রহস্য ভেদ করতে পারলে অগুুপরমাণুর সম্পর্কে বন্ধ 

আজান! তথ্য জান! বাবে। পদার্থের কেন কৃষ্ট্যাল হয়-_ এর উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীর! 

বললেন, অণু-পরমাণুর স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকা। জোট বেঁধে 
থাকতে পারলে এতে মারও সুবিধা । 

একট! বাক্সে অনেকগুলি ছোট পেন্সিল বা! গুলি বা লুডোর গুটি নিয়ে ঝাকানি 
দেবার পর দেখ! যাবে তাদের অনেকগুলি জ্যামিতিক আকারে সংবন্ধ হয়েছে । কৃষ্ট্যাল 
তৈরী হবার বেলায়ও তাই হয়, কিন্তু ব্যাপারটি খুব জটিপ। কারণ তিনটি বা চারটি 
অঞ্ু বা পরমাণু হুয়তে। ভোট বেঁধেছে, এমন সময় আর একটি তীব্রবেগে এসে ধাক্কা 
দেওয়াতে তার। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কষ্ট্যাল তৈরী হবার সময় এরকম প্রায়ই হয়। 

কষ্ট্যাল তৈরী হবার জন্যে একটি নিদিষ্ট অবস্থা দরকার। এই নির্দিষ্ট অবস্থায় কোন 
তরল পদার্থের অণু বা পরমাণু যুক্ত হয়ে এমন অবস্থায় আসে যে, অন্য অণু-পরমাণু 

ধারা দিলেও তার। বিচ্ছিন্ন হবে না। তাছাড়া সব সময়েই একে মন্তকে টানছে; তাই, 

অণু বা পরমাণুর বড় একট! সংযুতি তৈরী হলেই সেটা অন্যর্দের কাছে টেনে নিয়ে বেড়ে 

ওঠে । কুষ্ট্যাল. তৈরী হবার জন্তে এই যে প্রাথমিক সংযুতির দরকার, তার নাম দেওয়। 
হয়েছে কষ্ট্যালের কেন্্ীন। এই কেন্ত্রবত্বর ফে আকার হবে, বড় কষ্্যালটিরও সেই 

জাকার ছবে। | 

আমাদের অনেকেই স্কুলে পরিমিতির অন্ধ করেছি। ত্তাই আমাদের কাছে বেশ 
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কয়েকট। ত্রিমাত্রিক আকার পরি্চিত। সবচেয়ে পরিচিত হলো কিউব বা খনবস্থ | 
খাবার মুনের কৃষ্টযাল হলো ঘনবস্তর মত। সোনার কুষ্ট্যাল হবে অষ্টতলকফ । ইংরেজী 

ভাষায় যাকে বলে অক্টাহেড়ন। পৃথিবীর বেশীরভাগ পাথরই কৃষ্ট্যাল হয়ে আছে, ভার 

উপাদান হলো ক্যালপিয়াম কার্ধনেট | অণু বা পরমীণু ছাড়াও আয়নের সংযোগে কৃষ্টযাল 
তৈরী হয়। সোনার কষ্ট্যাল সোনার আয়ন দিয়ে গঠিত। 

কষ্ট্যালের কেন্দ্রীনের কথা বল। হয়েছে । বিজ্ঞানীর কাছে এই কেন্দ্রীনের গঠনের 

মূল্য অপসিসীম । বিশেষ করে ধীর ধাতুবিষ্ভা। নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের কাছে 

কৃষ্টযালের কেন্দ্রবস্রর নান! তথ্য জান। একাস্ত আবশ্যক হয়েছিল। কারণ ধাতুর অভঙ্গুর 

টেকসই জিনিষ তৈরী করতে হলে ওটা এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে ওর ভিতর 

কোন কৃষ্টাল না থাকে বা কোন কষ্ট্যালের কেন্দ্রীন তৈরী হবার ম্থযোগ. না পায়। 

বহুকাল আগেই বিজ্ঞানীর পরীক্ষা! করে দেখেছিলেন যে, একটি নমনীয় লোহার টুক্রাকে 

কয়েক বছর ফেলে রেখে দিলে ত। ভঙ্গুর হয়ে ওঠে, কারণ তার মধ্যে কৃষ্ট্যাল্গের কেন্দ্রীন 

তরী হয়। তারপর তাথেকে খণ্ড খণ্ড কুষ্ট্যাল গড়ে ওঠে । সেজন্তে রেলের লাইন 

কয়েক বছর অন্তর পা্টে ফেলবার বা ভালকরে পরীক্ষা করবার রীতি আছে। উত্তাপে 

লাইনগুলি বাড়ে এবং সঙ্কুচিত হয়, তাছাড়া অনবরত কম্পনের ফলে লাইনগুলির মধ্যে 
কষ্টযঠালের স্যটি হয়। .. 

বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্যে যে কুষ্টঢাল উৎপন্ন হতে পারে, তা বহুকাল আগেই জান। ছিল। 
তবে তার ব্যাখ্যা হয়েছিল অন্যভাবে । কাগণ কৃষ্ট্যাল কি, তখন কেউ জানতো না। 

কিছুদংখ্যক লোক 'ভেবেছিলেন, ধাতুর অবিশুদ্ধতাই সারা ধাতুটিকে কলুধিত করে। 
“টিনের রোগ” কথাটি বহুকাল ধরেই চলে আলছে। দেখা গিয়েছিল সময় সময় টিনের 
উপর ধুলর রঙের একট। দাগ পড়ে । তারপর সেট! ছড়াতে ছড়াতে সার টিনটাকেই নষ্ট 

করে ফেলে । ধুনর দাগের এই সংক্রামক প্রক্কৃতির জন্তে টিনের রোগ কথাটি চালু হুয়। 
বহুদিন পরে জান যায় যে, টিনের মধ্যে কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীন তৈরী হলেই দায়! টিনটাই 

ধীরে ধীরে কুষ্ট্যালে পরিণত হয়। এই কৃষ্ট্যাল কেন্দ্রীন তৈরী হবার জন্কে নিম্ন তাপমাত্রার 

প্রয়োজন । তাই টিনের রোগ শীতগ্রধান দেশেই দেখা যায়। 

তাঁপমাত্রার সঙ্গে কুষ্ট্যাস তৈবী হবার প্রক্রিয়ার নিকট-সম্বন্ধ আছে। প্রথম 

মহাধুদ্ধের সময় একবার একদেশ থেকে আর একদেশে ভিনা্জাছিউ, তৈরী করবার জন্তে 
একটি বিরাট জালাভতি নাইট্রোগ্রিসারিন পাঠানো হয়েছিল। পরে জাল খুলে দেখ। 
গেল ঠাণ্ডায় সবট। নাইট্রোগ্লিপারিন শক্ত কৃষ্ট্যালে পরিণত হয়ে আছে। অনেক সময় 

কোন পদার্থের কৃষ্ট্যালের দরকার হলে বৈজ্ঞানিকদের যথেষ্ট মুদ্িলে পড়তে হয়েছে 
কারণ পরীক্ষাগারে হয়তো! পদার্থ টি তরল অবস্থায় আছে, কিন্ত কষ্ট্যাল হয়ে নেই। : তাই 

সার! “হঠাৎ তৈরী হওয়া” কৃষ্ট্যালের একট টুকরা তরল পদার্থে হেখে ছিতেম।, ভারপর 
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তাথেকে বড় কৃষ্ট্যাল তৈরী করতেন। এই হঠাৎ তৈরী হওয়া কষ্ট্যাল বড় কৃষ্ট্যালের 
কেন্দ্রীনের কাজ করতো। এক বাটি জলের সঙ্গে চিমির সম্পূক্ত দ্রবণ করে তাতে একটা! 
চিনির দানা কোন ভাবে ঝুলিয়ে রাখলে কয়েক দ্রিন পর দেখা ধাবে, আকারে পেটা বেশ 

বড় হয়ে উঠেছে। যদি সম্পৃক্ত গ্রবণের এ বাটি কোন খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া 
যায়, তবে কিছুটা জল বাম্পীভূত হয়ে যাবে। কিছুদিন পর দেখা যাবে, বাটির গলায় 
চিনির কৃষ্ট্যাল জমা হয়েছে। 

কষ্ট্যাল তৈরী হবার" ব্যাপারটা বহুকাল আগেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। এসবের ব্যাখ্যা! হয়েছিল বিচিত্র । অনেকে বলেছিলেন, ওরা গাছের মত। 

বরফ অনেক সময় গাছের ডালপালার মত বেড়ে ওঠে বলেই এ রকম ব্যাখ্যার অবতারণ। 

হয়েছিল । অনেকে বললেন, কষ্ট্যাল হচ্ছে এক রকমের প্রাণী__খেয়ে খেয়ে যে মোট। 

হয়, ত1 তো! দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে । 

কৃষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা পদার্থের বু গুণের কথাই জানতে 

পেরেছেন। তারা দেখলেন-__ল্যাম্প ব্র্যাক বা ভূষ। কালি কুষ্ট)াল হতে পারে না, কিন্তু এঁটে 

যা দিয়ে তৈরী, সেই কাবন হীরক বা গ্র।াফাইটের মত অবস্থায় কুষ্ট্যাল হয়ে আছে। 

ভূষ| কাঁলির মত যে সব জিনিষ কৃষ্টটালে পরিণত হয় না, তাদের বলে অনিবন্ধী, ইংরেজীতে 
আমরফাস, অর্থাৎ যার কোন আকার নেই। আবার দেখা গেল, হীরক বিছ্যাতের 
পরিবাহক নয়, কিন্ত গ্র্যাফাইট খুব ভাল পরিবাহক। বিশুদ্ধ হীরক কুষ্ট্যালের মধ্য দিয়ে 

রঞ্জেন রশ্মি যেতে পারে, অবিশুদ্ধ হলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, 

কৃষ্ট্যাল বু রুহস্থের সমাধানে তাদের অবিরল সাহায্য করে যাবে । কৃষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণ। 

করে ধীর! বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ম্যাক্স ভন লাউয়ে এবং পিতা ও পুত্র 
উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ও উইলিয়াম লরেন্স ব্রযাগ স্মরণীয় । 

বহুকাল আগে রোমের এঁতিহাসিক সম্ুদ্ধির যুগে সআজ্জীর। বিভিন্ন কষ্ট্যালের উপর 

হাত রেখে ঠাণ্ডা করতেন। কৃষ্ট্যালের সবচেয়ে বেশী বাবহার হয়েছে অলঙ্কার তৈরীতে । 

মূল্যবান পাথরের প্রায় সবই কৃষ্ট্যাল। আজকাল বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৃ্ট]াল নিয়ে গবেষণার 

সাড়া পড়ে গেছে। জার্সেনিয়াম ধাতুর ছোট একটু কৃষ্ট্যালের সাহায্যে তৈরী হয়েছে 

ট্র্যানজিস্টর রেডিওর মত আশ্চর্য জিনিব। তবু বিজ্ঞানীর। বলেন, কৃষ্ট্যাল সম্বন্ধে তেমন 

কিছুই জান। হয় নি। 

অশেষকুমার দাস 



ডাহুক 
বাংলাদেশে নানারকম পাঁধী দেখা ঘায়। এদের মধ্যে অনেক পাখীর সঙ্গে 

তোমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আবার কোন কোন পাখী ন। দেখলেও তাদের কথ 

শুনে থাকবে । এই সব পাখার চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার 

আছে। যাই হোক, এখন তোমাদের জানুক বা ডাকপাখী সম্বন্ধে কিছু বলছি। 

পাড়ার্গায়ে বিভিন্ন জলাশয়ে বা পুকুরেব আশেপাশে বা ঝোপঝাড়ে ডাহুক 
সাধারণতঃ দেখা যায়। পুর্ণবয়স্ক ডাহুকের দেহাকৃতির . সঙ্গে মধ্যমাকৃতির পায়রার 
চেহারার কিছুট1 সাদৃশ্য দেখ! যায়। এদের দেখতে বেশ সুশ্রী, গলা ও পা ছটা বেশ 

লম্বা। মাথা ও গলার নীচের দিক এবং বুক সাদা পালকে আবৃত। মাথার উপরের 
দিক থেকে সুর করে শরীরের বাদবাকী অংশ কালো পালকে আচ্ছাদিত। ডাহুকের 

ঠোটটি মাঝারী লম্বা এবং অগ্রভাগ সরু । ঠোঁটের উপরের দিকে-_ঠিক মুখের কাছে লাল 
রডের আভা আছে। এই লাল মাঁভা থাকবার জন্ে ডাকের দেহশ্রী সহজে নজরে 

পড়ে । ভানুক পাখীর লেজের পালকগুলি লম্বায় সাধারণতঃ ছুই কি আড়াই ইঞ্চি পর্ধন্ত লন্ব। 

হয়ে থাকে এবং পালকের সংখ্যাও খুব বেশী থাকে না। লেজ ছোট হলেও এদের লেজের 

নৃত্যভঙ্গী বেশ মজার। চলাফেরা করবার সময় এরা গলা এবং লেজটাকে একবার উচু 

করে তোলে-_ঠিক আবার পরক্ষণেই নামিয়ে ফেলে এবং প্রত্যেকবারই টক টক করে" 
শব করে। ডাকের এই চলা-ফেরাব ভঙ্গীটি দেখলে মনে হয় ষেন একটা স্প্রি-এর 

সাহায্যে তার গলা আর লেজটা যুগপৎ ওঠা-নামা। করছে। এই কারণেই ডাহুকের 

হাটবার ভঙ্গী বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 
ডাক বাঁসা তৈরী করে না। বনে-জঙ্গাল, ঝোপ-ঝাড়ের গাছপালার উপর বসে 

এরা রাত কাটিয়ে দেয়--বাসা তৈরীর ঝামেলায় যেতে চায় না। কিন্তু ডিম পাড়বার 

সময় হলে বাসা তৈরা না করলে চলে না। স্ত্রী ও পুরুষ ডাহুক দুজনে মিলে শুকনো 
পাত। সংগ্রহ করে বাপা তৈরী করতে সুর করে। বাসার মৌন্দর্য নিয়ে এদের কোন 
মাথাব্যথ!। নেই। যে কোন উপায়ে একট! আস্তানা হলেই হলে।। বাসা তৈরীতে 

এদের নেপুণ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যাঁয় না--শুধু পাতার পর পাত জড়ো! করে-- 

খানিকট। সমতল কিছু জায়গ। প্রস্তুত করে। দেখে. বোঝাই যায় না! যে, এট! কোন 

পাখীর বাসা। কারণ পাখীর বাপায় সাধারণতঃ দেখ যায়--বাসার মাবখাঁলট! 

-বাটির মত, কিন্তু ডাক পাখার বাসায় সে রকম কোন গর্ত থাকে ন1--কতকগুলি পাতা 

পর পর স্তরে স্তরে মাজানো--সর্বত্র সমতল, বাসার কিনারা গুলিও উচু নয়। 
ডাহুকের স্বভাব ভাষন চ্টন--কাধারও এব। বেদীক্ষণ থাকে ন1। লর্দাই এর। 
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খুব সতর্ক--শক্রর আশঙ্কায় সর্বদাই হুশিয়ার থাকে । ঝোঁপঝাঁড়ের বাইরে পরিষ্কার 
জায়গায় এদের খুব কমই দেখ। পাওয়া ঘায়। কোন কারণে পরিষ্কার জায়গায় এসে 
পড়লেও তঙ্ক্ষণাৎ আবার ঝোপবঝাড়ে আত্মগোপন ফরে-_মনে হয় যেন লুকোচুরি 
খেলছে। এরা যে খুব জোরে ছুটে পাঁলায়--তাও নয়; খুব সাবধানে এক'পা ছু'প। 
করে হেঁটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। এমনই কৌশলে লুকায় যে, সহজে 
খুজে পাওয়! মুস্কিল। সাধারণতঃ খাবাবের খোজে লুক্কায়িত স্থান থেকে বেরিয়ে 
পরিক্ষার জায়গায় বা লোকবসতির খুব কাছে গাসে। তাছাড়া পারতপক্ষে লোকালয়ের 
কাছে আপতে চায় না। এদের মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। এঁদে! পুকুরের জলজ ঘাসপাঁতার 
উপর বা অন্য কোন বদ্ধ জলাশয়ে জলঙ্গ লতাপাঁতার উপর অনেক সময় ডানুককে খানের 
অন্বেষণে সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাঁয়। অপ্রশস্ত বা বদ্ধ জলাশয়ে মাহার আন্বেষণ 
করবার একট। সুবিধাও আছে_-শক্রর আগমন টেএ পাওয়া মাত্রই এর! মুহুর্তের মধ্যে 
ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে অনৃশ্ঠ হয়ে যেতে পারে । 

৫ ক্র নি 

কত ১ হন বি 

৭০৮ 2 ৬ সু 
নিলে সপ ধরি নত, তি 

সি লি সপ 

6 ৫ 

রি 

নি দত 

পি 

শক ৫ লা 

ডাঁহুক 

ছোট ছোট টোৌকাঁপানা, লতাপাতা! ভি পুকুরের উপর দিয়ে এর! অনারাসে 
অতি দ্রুতগতিতে হ্বাটতে পারে। এদের শরীরের ভারে পাতা ঝা পানা ডুবতে না 

ভূবতেই ক্ষিপ্রগতিতে পরবর্তী পাতা বা পাঁনার উপর অগ্রলর হয়। এই কারণে এরা 
জলে ডুবে যায় না--অনায়াসে জলে হেঁটে বেড়ায় । অবশ্য জলে ভেসে এর। হাসের মত 

সাঁতার কাটতে পারে । জলপি"পির মত ডানক ভাদমান পদ্মপাত। প্রভৃতির উপর দিয়ে 

ইাঁটাচল। করতে পারে না । এর! কিছুট। উড়তে পারে । সময় সময় দেখা যায়--প্রাণভয়ে 

কিছুদূর উড়ে গিয়ে কোন ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন পরে । 

ডাহুক-শিকারীর! বেশ কৌশল করে ফাদ পেতে ভাহুক ধরে থাকে। কাদের 
কাছে খাচার মধ্যে শিকারীর| একটি পোষ! ভান্ুক রেখে. দেয়। ডান্থকের খাঁচা! খানে 
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থাকে--ভার কাছে ফাদ পেতে .শিকারীরা কাছেই কোথায়ও লুকিয়ে থাকে । পোষ 

ডানুঢকের টক টক শব্দ শুনে বুনো ডাহুক আস্তে আস্তে খুব সাবধানে খাচার কাছে এলে 

সহজেই ফাদে ধর] পড়ে যায়। 

কখনও কখনও শিকারীর। নিজেরাই ডাহুকের ডাক নকল করে শব্ধ করতে থাকে। 

এই শব্দ শুনে অনেক সময় বুনো ডানুক প্রতারিত হয় এবং ফাদে এসে ধরা পড়ে। ভবে 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাগুলি এই শব্দকে তাদের মায়ের ডাক মনে করে ঝোপঝাঁড় থেকে 

বেরিয়ে এসে ধর! পড়ে যায়। ধরা পড়বার পর এর এমন ভাণ করে- যেন মরে 

গেছে। মরা মনে করে ফেলে রাখলেই কিছুক্ষণের মধ্যে সুযোগ বুঝে উঠে দৌড়ে 

পালিয়ে যায়। 

সার দিনই এদের কাজ-_কাঁজটা প্রধানতঃ আহার সংগ্রহ। ' সন্ধ্যার ঠিক একটু 

আগেই এর! রাতের মত ঝোপঝাড়ের গাছের ডালপালার মধ্যে আশ্রয় নেয়। সন্ধার 

পর কলে মিলে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে থাকে । প্রথমে একটা ড]সুক «“কোর্-কোব্- 
কোর-কোয়ার-কোয়ার” শব্দে গান গাইতে সুরু করে । তারপর সকলে মিলে দেই গানের 

সঙ্গে গলা মেলাতে থাকে । গানের সুর ক্রমশ:ই নীচু থেকে উচু হতে থাকে। বেশ 
কিছুক্ষণ এইভাবে এঁক্যতান চলবার পর তা বন্ধ হয়। বিশ্রামের মাঝে মাঝে অবশ্য এই 

রকম এঁক্যতান ঘে না শোন। যায়, তা নয়। তবে ভোর হবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে 

থেকেই আবার এঁক্যতান স্থুরু হয়। বিশ্রামের সময় ছাড়া এর সমবেত কণ্ঠে গান গায় 
না। অন্যান্য সময় এর! কেবল টক টক শব্দ করে। 

আমিষ ও 'নিরামিষ ছু-রকম খাছ্েই এরা অভ্যস্ত-কোন বাছবিচার নেই। 

ডান্ুক সাধারণতঃ ছোট ছোট পোকামাক্ড খেয়ে থাকে । ময়লা! বা আবর্জনার মধ্যে 

যে সব ছোট ছোট পোকা জন্মায়--ডানুক সেগুলিকে খুঁটে খু'টে খায় । ছোট 

ছোট মাছও এদের খুব প্রিয় খাগ্ভ। মাছ শিকার করবার সময় কখনও কখনও ডান্ক 

জিয়ল-বঁড়শীতে বিধেও প্রাণ হারায় । বিভিন্ন শস্তের কণা খাবার লোভে এর বিপদের 

ঝুকি নিয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি যায়। স্তাংসে'তে জমিতে বিশল্যকরণী জাতীয় 

একপ্রকার বুনো গাহ জন্মায়। গাছগুলি লম্বায় ছুই কি আড়াই হাতের বেশী বড় হয় 

না। এই গাছের ছড়ায় ছোট ছোট অসংখ্য বীজ জন্মায়--বীজের ছড়াগুলি দেখতে 

অনেকট। ধানের ছড়ার মত। এই বীজ ভাহুকের অতি উপাদেয় খাস্ভ। মাটি থেকে একটু 
উচুতে থাকায় এই বীজ খেতে ডাহুককে খুব মেহনৎ করতে হয়। লাক দিয়ে খাওয়! 

ছাড়া--"এই বীজ খাবার আর কোন সহজ উপাদ নেই। এই বীজ খাবার সময় এদের 

মধ্যে সময় সময় মারামারি গেগে যায়। একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর লাকিছে 
উঠে ঠোউ দিয়ে ঠুকৃরে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। জলে বা স্থলে কোথায়ও শক্রকর্ৃক 

বাচ্চা আক্রান্ত হলে ভাচ্ছকী মনীয়! হয়ে শক্রকে ঠোট দিয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। 
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ডাছকী সাত-আটটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলির রং সামান্য লাল্চে ও খয়েরী 
ছিটযুক্ত। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বাঁপা সমতল হওয়া সত্বেও ডিমগুলি গড়িয়ে নীচে পড়ে 
যায় না। বাচ্চাদের গায়ের রং হয় কুচকুচে কালো । বাচ্চার সঙ্গে পুর্ণবয়স্ক ডাহুকের 

চেহারা বা রঙে কোন মিল দেখা যায় না। বাস! থেকে বেরুবার পর বাচ্চার! মায়ের 

কাছ থেকে দূরে কোথায়ও যায় না__মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই জলের উপর সাতার কেটে 

বেড়ায়। জলে সাতার কেটে বেড়াবার সময় এর। মায়ের কাছে কাছেই থাকে আর সব 

সময়েই চিক চিক শব্দ করে। বাচ্চাঞ্চলি যেন মায়ের চেয়েও বেশী হু'শিয়ার। কোন 

শক শোনা মাত্র এরা আত্মগোপন করে। বিপদের ভয় নেই বুঝলে-ম। টক টক 
শবে সঙ্কেত করে, তখন ৰাচ্চাগুলি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে আবার মায়ের সঙ্গে 

মিলিত হয়। বাচ্চারা হঠাৎ তাড়। খেয়ে জলের নীচে ডুব দেয়। অবশ্য আক্রান্ত হলে 

১৫ 

প্রথমে এর! ছুটেই পালাবার চেষ্টা করে। 

ভ্রীদেবব্রত মণ্ডল 

বিবিধ 

নীরস অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণ। 
সম্প্রতি ভারত সরকাঁর ও ইউন্সেকো পারি- 

পাশবিক শারীরতত্ব ও নীরস অবস্থার মনস্ততু সম্পর্কে 
একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। 
লক্ষৌয়ে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা-চক্রে ১৬ 

দেশের ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। 

এসব বিশেষজ্ঞদের আলোচনার ফলে নীরস 
অঞ্চলের অবস্থা সম্পকে অনেক ভ্রাস্ত ধারণা 

দুরীভূত হয়! 
নীরস অঞ্চলের প্রধান অন্ুবিধা হলো লবণের 

ঘাটতি, একথ! অনেক দিন যাবৎ শ্বীকৃত হয়ে 
আসছে। কিন্তু ইশ্রাপ্নেলের আবহাঁওয়!-গবেষক 

ডাঃ শোহর ও ডাঃ আডার অন্ত কথা বলেন। তারা 

দীর্ঘদিন পরীক্ষা! চালিয়ে দেখেছেন যে, সে দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে লবপ ঘাটতির সম্স্তা নেই। 

তাদের আছার পশ্চিধী ধাঁচের! এতে যথেই 
পোভিগ্নম থাকে, যা ক্রমাগত ধর্মের দরুণ ক্ষতি 

পূরণ করতে পারে। 

ভারতের এতিরক্ষা বিজ্ঞন মন্দিগের শ্রীম।লহো ত্র 

বলেন যে, ভারতেও অন্ব্ধপ পরীক্ষা চাঁল।নো হয়েছে 

এবং এই ধরণের ফণ প1ওয়! গেছে। ভারতীয় 

নৌধাহিনীতে পরীক্ষার ফণও একই পকম। অবিরাম 
ঘের পরেও লবণ ঘ।টতির লক্ষণ দেখ। যায় নি। 

এতদিন ধারণ ছিল, তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

মানুষের শক্তি ও খাগ্ভের চাহিদা কমে আসে। 

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে্স ফ্রাঙ্ক কসাগোজিও ও রাঁল্ফ 

শাপিরো আলোচনা-চক্কে বলেন, গবেষণা চালিয়ে 

তার! অন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । তারা 

বলেন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শীতাতপ 

নিয়ন্ত্রিত ঘরে যে থাকে, তার দেনিক ২১৭৩৩ 

ক্যালোরির দরকার হয়। কিন্তু ধারা রোদের মধ্যে 

কাঁজ করে, তাদের দৈনিক ৪১৫৮ ক্যালোরির 

প্রয়োজন হয়। 

্রক্রিকাটি বহুবার একতাঁল ম্যাগ নেশিয়াম 

আকাইডের উপর প্রয়োগ করলে সেটি খুব শক্ষ 
হয়ে ওঠে। এ তালটি মাটির সঙ্গে মিশিকে' কোন 



১২৬ 

জিনিষ তৈরী করলে সে সব জিনিষ বেশ টেকসই 

হতে থাকে । মাগ.নেশিয়াম অক্সাইডের গলনাস্ক 

হলো! ৫০** ডিগ্রী । উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় এ বস্তাটির 

প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১২০০ পাউও চাপ সন্থ করবার 

ক্ষমতা প্রায় ১ লাখ ১* হাজাঁগ পাউও পর্যস্ত 

বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । কিন্তু এতেও এ বস্ত্রটির নমনীয়তা 

নই হয় ন]। 

ভঙ্গুরভা মৃৎশিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেক- 

খানি সীখিত করেছে। ইতিপুবে এই সম্পকে 

অন্তান্ঠ যে সব প্রক্রিয়া উত্তাঁবিত হয়েছে, তাদের 

তুলনায় বর্তমান প্রপ্িয়্া অনেক বেশী কার্ধকরী বলে 

প্রমাণিত হয়েছে । জেনারেল ইলেকট্রিক রিসাঢ 

লেবরেটরীর ধাঁতু-বিজ্ঞানী ডাঃ টমাস এইচ. 

আলডেন এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক । 

সামাজিক উন্নতি ও বর্ণান্ধতা 

সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণান্ধতা বেড়ে 

যান্-_মিশিগাঁন বিশ্ববিগ্ভ।লয়ের মেডিক্যাল স্কুলের 

ডাঃ রিচার্ড এইচ. পোষ্ট এই তথ্য প্রতিপত্র 

করেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ডাপউইনের প্রকৃতিক 

নির্ধাচন বা যোগ্য তমের উদ্বর্তন মতবাদের কথাও 

উল্লেখ করেছেন । তিনি দেখেছেন -যে সব আদিম 

জাতির লোকের জীবিকা! একমাত্র শিকার, 
তাদের মধ্যে বর্ণান্ধতা সবচেয়ে কম। যারা সহর 

এবং কষিজীবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে 

বর্ণাঙ্ধ তা দেখা যায় সবচেয়ে বেশী। শিকারীর পক্ষে 

লাল ও সখুজ রং সম্পর্কে সচেতন থাক] সবচেন্কে 

বেণী প্রয়োজন। সচেতন না হলে এক সপ্তাহের 

অনাহারেই মৃত্যু পর্ষস্ত ঘটতে পারে । কোঁন 

সহর ধা খামারে যখন কোন ব্যক্তি সারা জীবনের 

জন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁয়, তখন তাঁর আর রং 

সম্পর্কে সচেতন খাঁকবাপ প্রয়োজন হয় লা - জীবের 

বংশাস্ক্রমের মূলীধ|র দিন এই সম্পর্কে তখন সতর্ক 

থাকে | ফিজি দ্বীপবাসী, 'ব্রেজিল ও অষ্ট্রেলিয়া 

আদিম অধিবাসী এবং নাঁভাহোর রেড ইত্ডিয়ানদের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখা 

মধ্যে বর্ণান্ধতা দেখ! যাঁর পবচেক়ে কম। সবচেক্ে 

বেণী বর্ণান্ধতা দেখা গেছে বৃটিশ ছাত্রছাত্রী (৮৮), 
পশ্চিম ভাঁরতের অধিবাসী (৮৯০) এবং ফরাসীদের 

(৮৬) মধ্যে 

রোগ-নিদানে অশ্রুত শন্দতরজ 
রোগ-নিদান ধা রোগ নির্ণয়ে একস-রে'র পরিপূরক 

হইতে পারে অশ্রত শব্ধতরঙ্গ বা আল্ট্রীসোনিক 

ওয়েভ। শিক।গো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জোসেফ 

এইচ হোম্স্ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন বে, 

মন্তি্ষের কোঁণ অংশের ক্ষতি হলে, হার্ট-ভাল্বের 

সঙ্কোচন ঘটলে, যকৎ্-পীহা-মূত্র/শয়-বৃক্ধ বা কিডী 

এবং বুকের বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে অশ্রুত শব- 

তরঙ্গের সাহাষ্যে ত। ধরা পড়ে । এক্স-রে র সাহায্যে 

এই অব দৃষ্টিগোচর হওয়া খুবই কঠিন । বেরিয়াম 

টাইটেনিয়াম কৃষ্ট্যালের পাহায্যে অশ্রত শবা-তরজ 

সৃষ্টি কৰা হয়! ১ খেকে ১৪ মেগাঁসাইকেলের এ 

শব্খ-তরঙ্গ দেহের তত্তর মধ্যে প্রবেশ করানো 

হয়। তারপর সেই তরঙ্গ দেহের বিভিন্ন স্থানে 

বিভিন্ন প্রকার ঘনত্বের সন্ষুধীন হয়ে বিভিন্ন রকমের 

প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে খাঁকে। এ কৃষ্ট্যালের 

সাহাঁযোই সেই প্রতিধ্বনি গৃহীত হয় এবং এটিই 

/রিসিভাঁরের কাঁজ করে। 

ইস্পাতে মরচে ধরা বন্ধ করবার ব্যবস্থা! 

পাঁরমাঁণবিক রিষ্ব্যান্টরের ইদ্ধনের অন্ততম 

উপাদান টেকৃনিসিযমাম অতি সামান্ পরিমাণে 

ইম্পাতে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, অতি 
উচ্চতাপেও এ ইনম্পাতে মরচে পড়ে না। পার- 

মাঁণবিক রিয়্যান্টরে অতি উচ্চতাপে বাম্প উৎপা- 

দনের ব্যাপারে এর খুবই প্রয়োজন। ব্যবহৃত 
পারমাণবিক ইন্ধন থেকে এই জিনিষটি প্রথক 

করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন কেন্টাকীর 
গ্যাস ডিফিউশন কারখানার ডাঃ ডর্িউ আর. 

গোঁলিয্ার। ফলে এর প্রতি আউলের মূল্য পাঁচ 

পি 
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লক্ষ ডলার থেকে ২৫০৭ ডলারে নেমে এসেছে। 

ইউরেনিয়াম হেল্সাফ্লোরাইড থেকে টেকৃনি সিয়াম 

পাওয়া যাঁক। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড 
ম্যাগনেশিয়ম ফ্লোরাইডের উপর দিষ্বে নিয়ে 

যাঁওয়াঁর সময় টেকৃনিসিয়'ম আঁকর্ণণ করে নেয়। 

জজ-কাদায় চলবার উপযোগী গাড়ী 

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাইম্লার কর্পোরেশন এমন এক 
ধরণের গাড়ী তৈরী করেছে, যেগুণি জল-কাদা ও 

তুমার প্রভৃতির উপর দিয়ে অনায়াসেই চলতে 

পারে। এই গাড়ীর নস্মাও '্াইম্লার কর্পো- 

রেশনই ব্রচনা করেছে এবং সম্প্রতি সাফলোর 

সঙ্গে এর কার্যক।প্রিতাও পরীক্ষা করা হয়েছে। 

২৩ শত পাঁউগড ওজনের এই গাড়ী মোটামুটি 
যেকোন জায়গায় যেতে সক্ষম। এর নাম 

দেওয়া হয়েছে “মা জু আন্ফিবিষন'। একটি 
কঙ্গস্শন ইগ্জিনের দ্বারা এট চালিত হয়। ইঞ্জিন 
চলবার কালে এর প্রকাণ্ড বড় ছুটি কু প্রচণ্ড 

বেগে ঘুরতে থাঁকে এবং গাড়ীটিকে সামনের 
দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ড্রাইভার ছাড়া ৬ জন 

যাত্রী অথবা * হাজার পাঁউণ্ড মাল এই গাড়ী 

বহন করতে পারে। 

মরুভূমি কৃষিক্ষেত্রে রপাস্তরের সূচনা 

উর মকুতৃমির অপার বালুকারাঁশিকেও যে 
একাদন মাঁজষের কল্যাণে লাগানো সম্ভব হতে 

পারে, সম্প্রতি তার হুচনা! দেখা দিয়েছে। 

ভারত এবং আফ্রিকার মরুভূমিতে দিউজাসির 
স্ট্যাগ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর গোঠঠীতুক্ত প্রতিষ্ঠান- 
গুলি সম্প্রতি যে পরীক্ষা চালিয়েছে তা সফল 

হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলি বালিধড়ি জুস্থিতকরণ 

পরিকল্পন। (স্তাণ্ড ডিউন স্টেবিলাইজিং প্রোজেক্ট ) 

অম্নুসারে এই পরীক্ষা চালিয়েছে । 

বিবিধ 

ব্রা জজ পশচি 

১৭ 

এই পরীক্ষার বিষয়ে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী 
সম্প্রতি কতকগুলি ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে 

দেখ গেছে যে, রাজস্থান (ভারত) এব্ং 

লিবিয়ার (আফ্রিকা) মরুভূমিতে ট৩লনিষিক্ত 

বালিয়াড়ির উপর বীজ থেকে চারা গজিষ়েছে 
এবং বুদ্ধি পাচ্ছে । 

র/জগ্ানের মরুভূমিতে স্টাওঙ গোষ্টতুক্ত 

এস্সো স্ট্যাগডাড় ইস্টার্ন ভারত সরকারের 

সহযেগিতান্ব এই পরীক্ষা চালিয়েছে । পরিকল্পন। 

অনুসারে প্রথমে এক বিশেষ ধরণের স্টাবি- 

পাইজিং ট5ল বালিষ়াড়িতে ছিটিয়ে দেওয়া বা 

শ্রে করা হয়েছে। এপ ধলে বালিয়াড়ি অটুট 

থাঁকে, বাতাসে উড়ে খান না। খানিকট। বড় 
হলে গাছের চাপাতি তখন বাপিয়াড়ির "ক্ষয় রোধ 

করে। এই কাজের জন্তে প্রষ়ে!জন তেলের ট্যাঙ্ক 

সহ একটি মোটর দ্ীক এবং মোটর পাম্প। এতে 
ধ্যয়ও খুব বেশী নয়। 

এই পরীক্ষাহ্থত্রে রাজস্থানের মক্ুত্বমিতে 

ইউক্যাঁলিপ টাস, ক্যাস্থরিনা, সিস।ম প্রভৃতি গাছ 
লগ।নে। হয়েছে। এই সব গাছ তাড়াতাড়ি বড় 

হয় এবং আধিক দিক দিয়েও লাভজনক । স্ট্যাপ্ডার্ড 

অয়েল কোম্পাশীর তরফে বলা হয়েছে যে, 

র(জস্থানের এই পরীক্ষার ফলে ভথিষ্যতে মরুভূমিকে 
কৃষিক্ষেত্রে রূপাস্তরিত করা সম্ভব ইবে। 

আফ্রিকায় লিবিয়ার মকরুভূমিতেও অনুরূপ 

পরীক্ষা চালিয়েছে আর একটি প্রতিষ্ঠান | সেখানে 

এক বন সৃষ্টির পরিকল্পনায় নয় মাসের মধ্যেই বীজ 

থেকে চারা গজিষে মরুভূমির একটি অঞ্চল শ্ঠ!মলবূপ 
ধারণ করেছে। 

সপ শাদা শি শপাসশিশশি 8 ০ শা পপ পা রা ৮০ ৯ ০ পপ প্র থা তে 

দ্রেঃ- জাঙগয়ারী, (১৯৬৪) সংখ্যার "জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের' ৩* ও ৪৭ পৃষ্ঠার ফিলার ছুটি 
শ্রীষনোরঞ্জন গুপ্চের অধ্যাপক সত্যে্জনাঁথ 

বন্ু' নামক পুস্তক থেকে উদ্ভৃত। 

শপ এরর ১০ ৮এপা+* পা, ৯০৪৮৮ 



তাত 
বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চার প্রসার সাধনের 

উদ্দেস্টে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দেস্টে মাতৃভাঁষার মাঁপদামে সহজ কথায় বিজ্ঞ/নের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 

পরিষদ “জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাষে মাসিক পত্রিকাঁথানা নিবমিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া 

সহজবোধ্য ভাষাত বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুণ্তকদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 
সাধারণের আগ্রহ ক্রমশ: বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 

দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্তে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্ত্প্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রষ্বোজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 

ভাঁড়া-কর1 ছুটি মাত্র ক্ষুপ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা কর! তো দূরের কথা, ৫পনন্দিন সাধারণ কজিকর্ম 

পরিচাঁলনেই অস্কৃবিধ।র হৃষ্টি হচ্ছে। কাঁজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাত্বিত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রস্নোজনীক়তা অপরিহার্ধ হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দোশ্তে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাঞ্টের আঙ্থকুল্যে মধ্য কলকাতার 

সাহিত্য পরিষদ ট্রাটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রক্লোজন | দেশবাসীর সাহায্য ও সহবোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 
রূপায়ণে সাফল্য লাঁভ্ করা সম্ভব নম । কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহাঁষ্যের 
জন্টে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশাঙ্করূপ অর্থ দাঁন 

করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 

[ পরিষদকে প্রদত দান আয়কর মুক্ত হবে ] 

২৯৪।২।১, আচার্ধ প্রফুল্লচজ্র রোড, ৃ সত্যেজনাথ বন্থু 

কলিকাতা1--৯ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 

সম্পাদক--জ্ীগো পালচজ্ তা চার্ধ 
শ্রীদেহেঙ্থ নাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, জাচীর্য প্রকৃরচচ্্র রোড হইতে গ্রকাশিত্ত এবং গুপ্তপ্রেশ 

, ,. ৪৭)% যেনিয়াটটোল। লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক সুত্িতব 
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জ্যাক ছাদামার 
জন্ম__1865 মত্যু--17 অক্টোবর, 1963 
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মাচ, ১৯৬৪ 

বিন্তা। ম 
তীয় মংখ্যা 

স্পশাপশীশশীশা? পট শপসপীপ্প্পিপাশিক সাপ পিপল পাশ 

গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদাষার ()000025 11909170710) 
সতোজ্দ্রনাথ বস্মু 

17 অক্টোবর, 1963 বিশ্ববিখ্যাত ফরাপী গণিত- 

বিজ্ঞ/নী জ্যাক হামার (1200063 চব8:1901810) 

পরলোক গমন করেছেন 1865 সালে এর জন্ম । 

পিতা স্কুলে সাহিত্য পড়াতেন। ছেলেকে অনেক 
সময় বলতেন, গণিতশান্ত্র খুবই ছুক্ধহ ব্য।পার-- 
তোমার বোধ হয় সেই দিকে না ঝেৌোকাই ভাল। 

তাই জ্যাক গণিতের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন একটু 
বেশী বয়সে 1 তবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রথম 

সাধারণ প্রতিযোগিতায় (1884) প্রকাশ হলো। 

এই পরীক্ষক যত নম্বর পেলেন, তীর অগ্রগামীদের 
মধ্য কেউ তত পায় নি। এখনো তাব ব্রেকর্ 

অপরাজিত রয়েছে সে দেশে । 2০016 ০0916 

51106116106-এ ভি হলেন। সব বিষয়ে দেশের 

সেরা ছেলের! শইখানেই পড়ে এসেছে । 189১ 

সালে ঘএ6৮০৮এর সাধারণ গুণাগুণ ব্যাখ্য| করে, 

যে 10110515 লেখেন-তা' এই বিষয়ের একটি বিশেষ 

পখনির্দেশ করেছে । 1)90009 উপাধি পাওয়ার 

৪ বঙ্সর বাদেই সংখ্যা-গণিতের একটি কুট প্রশ্নের 
সমাধান করে দিলেন। এটি ফরামী দেশে 

[1)500865  প্রাইজের বিষয় বলে ঘোষণ। 

করেছিলেন । 

হাদামার সারাজীবন গশেষণা নিষ্ষে ও 

অধ্যাপনায় কিষেছেন-আগে 997 ১7106 বিশ্ব 

বিছ্যা।লয়ে এরপরে 09116565 এ০ চা0০০-এর 

প্রোফেসর হিগাধে অধ্যাপনা করেছিলেন 1937 

আবধি। 

গণিতের নালা বিয়ে তার অমর দাঁন বিশে 

স্বীকৃতি ও খ্যাতিলাভ করেছে। ট 

জীবনধেবতা তাঁকে অনেক ছুংখই দিক্বেছেন। 
প্রথম মহীযুদ্ধে ছারাঁপেন, হুই পুত্ত। এপ্র মধ 



১৩৩ 

আবার একটির উপর পিতা অনেক আশা রাখতেন । 

বলতেন এর তুলনা আমি গণিতবিদ হিসাবে কিছু 

নয়? গণনার মধ্যেই আসি না। দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে 
আর একটি পুত্রও হারালেন তিনি। ইহুদীদের 
নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ৪ বৎসর 

খঘমেসিকায় (1940-4) পাকতে হয়েছিল এত 

ঘুঃখকট্রেন মধ্োও উার মানসিক ক্ষমতা অটুট ছিল 
বদিন। এমন কি 91 বৎসর বয়সেও মৌলিক 

প্রবন্ধ পিখেছেন | শেব দিনের কিছু আগে হারালেন 

সহধমিশীকে, আবার এক নাভিও চলে গেলেন 
দুর্ঘটণ।র কণলে। 

এঠ কষ্টের মধ্যেও &|র ধৈর্য ছিল অপরিসীম-_ 
আর অল্পবয়স্ক যুবার মঠ ছিল তির উৎসাহ ও 

অগন্থাথের বিকুদ্ধে তীর প্রতিধদ করব স্পৃচ। | 

তিন বললেনঃ অন্তায় সহ করা কিংখা ভাব 

বিরুঞ্ছে প্রতিবাদ না কর কখন উচিত নয়-- 

অবশ্য মাত্র এক ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা চলতে 

পরে-য্দি সেই অন্তায়েক শক্ষা হই আমি শিজে | 

দ্রেশের অনেক তুমুল উত্তেজনার পমঘ তিনি 

নিজের মতামত প্রক।শ করতে দ্বিধ। কেন নি। 

তিনি বললেন--অন্কায়ের সঙ্গে সংগ্রামে কোন 

ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধাচরণ নয়-_-এই যুদ্ধ স্তাঁ। 
সভা ও আদর্শের মান বজায় রাখবার জন্তে | 

তার অনন্তসাধারণ গুণাবলী সর্নদেশে স্বীকৃতি 
পেয়েছে । নিজের দেশের [0507096 বহুবার তার 

প্রবন্ধগুলিকে জয়মলো উধিত করেছে। 1912 

সালে 001027৫-এর ভিঝোধানের পর তিনি সভা 

শির্বাচিত হলেন 117506066-এ1 1962 সালে, 

তারই জয়স্তী উপলক্ষে স্বর্পদক পেলেন [175056 

থেকে । সত্তর বৎসর পুণ্তির সময় বন্ধুরা তারই 
প্রবন্ধগুলি থেকে সঙ্কলন করে একখানা 400 পাতার 

বই প্রকাঁশ করলেন তাঁকে সক্মনিত করতে । 90 
বধ্পরেন বৃদ্ধকে দেশের ল্বকার “018703-0101হ- 

৫6 15 16510 71790782015 দিয়ে বিভৃবিত 

করেন। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

বহু দেশ পর্যটন করেছেন তিনি--এমন কি, 
ভারতবর্ষে একবার সাক্ে্স কংগ্রেসে উপস্থিত 

হয়েছিলেন। এদেশের অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী 

তার ছাত্র। সারাজীবন তিনি ছিলেন সত্যের 

পুজারী। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের অনুস্তি ছিল ভার 
কাছে প্রধনি কথা তাঁর প্রয়েেগের দিকে আকর্ষণ 

গৌণ ব্যাপার বলে তিনি মনে করত্ঠেন। 1959 
সালে এই বিষয়ে তিনি একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ 
করেছিলেন, যাঁর উদ্দেশ্ট ছিল-_বিজ্ঞানে উদ্ভাবনী 

পেছশে যে মনস্ততু বিরাজ করছে, তার 

বিচাঁর | 

থেকে কম্েক পুষ্ঠ। সক্ষচলন কবে- বলাম 

ভীম “জ্ঞ|ন-বিজ্ঞানে' ছাপ! হচ্ছে | 

গণিত-ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তািক বিচার । 

অন্বেসণের সাধারণ পথ নিদেশ। 

বিশেষ কোন সমন্তা সমাধানের পুবে প্রশ্থ 
উঠবে- আমরা কি করতে চাট ও সমগ্াটির 
স্বরূপ কি? 

সেনাপতি ক্রাপ|রেড সমন্বয়ের কেছ্দজে এক 

আলেচনা সভা উদ্বোধনের সময় বলেছিলেশ_- 

আবিষ্কার দুই ধরণে হয। প্রথমটিতে লক্ষ্য স্থির 
রয়েছে, কিন্তু কি ভাবে আমরা সেখানে পৌছাতে 
প|রি, ৩।র উপায় উদ্ভাবন করা। মন তখন পথ 

খুজছে, সমস্তা নিরসনের পদ্ধতি আবিষ্ষারে সে 

ব্যস্ত! অথপা প্রথমেই সত্োর আবিষাঁর হলে! 

পন্নে ভাবনা উঠে-এই জ্ঞানকে আমরা কোন্ 
ক।জে লাগাতে পারি, অর্থাৎ মন তখন জানতে 

চরি--এই পথ আমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে। 

বিশেষ বিশেষ সমল্তার খে।জ চলে--উত্তর তো 

আমাদের আধিত্তাধীন। যদিও কথাটি অদ্ভুত শুনায় 
তবুও বপা যায় যে, দ্বিতীয়ভাবে আবিষ্করণেই 
আমর অভ্যন্ত এবং বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে 

এইটেই সাধারণ লিমন হয়ে ফাড়িয়েছে। কোঁন 

বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্তে এখন আর মূল লতা 
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খুঁজতে হয় না_এই মনোভাব নিয়ে সভ্যতার 
প্রগতি-প্রকল্প বিরচিত হচ্ছে । 

ধীপুধীষ্টের আঁবিতভ্ভাীবের চারশ বসরেরও 

আগে গ্রীকরা যখন বৃত্তাভাসের (ছ]1105০) বিষয় 

গবেষণ। করেন ওই বিশেষ রেখা তথন কোন এক 

1এ-বিন্দুর গতিপথ মাত্র (যে পথে এু-বিষ্বু ছি 

স্থিরকেন্ত্র 2210 1১ থেকে তান অবস্থ/ন-দুবহের 

সমষ্টিকে অপরিবতিত রেখে চলতে পারে )। তবু 

ওই পেধাচিত্রের বহন উল্লেখষেগায ও অনোহানী 

গুণাঁধপী কারা আবিষ্কার করেছিপেশ। কি 
তাঁদের শ্ানতম কোন প্রয়োগই ভাপ! কল্পনা 

করতে পাবেন শি। অথচ এই সব আবিদ্বাণ ও 

অন্ুলন্ধান না হলে কেপপার এ্রহরাঙগীর গতি- 

বৈশিঙ্টোর কে|ন শারই আবিক্ষাণ কর5 পারতেন 

না। বিশ্বজোড়। মই|কধষের সন্ধানও শিউটনেখ 

মিলণে| শা। এবার নিছক প্রষোগ গেতের কণা 

ভাখধ| যাক-- এখানেও টবজু|শিক সমাধানের ব]তি 

ওই একই নিয়মের অধীন । যেখন-- প্রথমে বেপুন 
ওরা হতো »ইখোজেন কিংবা জালানা গাঁসে। 

এই ছুইয়ের ব্যধহাপ্জে অগ্নিক(ণ্ড ঘটে বেশুন ফেঁসে 

গিয়ে সধশাঁশের ভয় প্রচগ্ত| তাই এখন আমর! 

অদাস্থি গাসের দ্বারাই বেণুন ভরছি। এই উন্নতি 

সম্ভব হয়েছে ছটি কারণে 

প্রথম- হূর্ষের আবহ্মণ্ডপে কোন্ জিনিষ আছে 

বা কোন্ জিনিষ নেই, তা আজ নিণন্ব করা খায় 
( ফলে হিলিষামের আবিষ্কার )। দ্বিতীয় কারণ _- 

র্যালে (02515169), র্য।মসে (8৪03565) প্রমুখ 

বিজ্ঞানীদের গবেষণা । নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দশ 

হাজারের মধ্যে এক ভাঁগেরও কম ভুল করে নিধারণ 

করবার উপাক়্ বের হয়েছে। এর পূর্বে এই ধরণের 

মাপজোকে হাজারে এক অংশেরও বেশী তুল 

হতো (ফলে পৃথিবীর আঁবহ্মগ্ডলে হিলিয়ামাঁদি 

অদাঙ্থ গ্যাসের সন্ধান মিললো )। 

এই ছুই সমস্যার মর্মোদঘ/টনের ফলেই নতুন 
প্রশ্নোগের সম্ভাবনার কথ! উঠলো। 

গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার ১৩৬ 

অন্তভাবে চিস্তা করলে আমাদের স্বীকার 

করতে হবে যে, জ্ঞানের প্রস্বোগই নাঁনা ফলপ্রস্থ ও 

শব ৩তু সন্ধাশের প্রাণস্ববূপ। শ্রয়োগ করতে 

অনেক নতুন প্রশ্ন ও সমস্তা ওঠে, যা নিরাকরণের 

জন্তে নতুন উদ্ভূবনের দরকার হয়। 

প্রন্নোগ ও ততবিচাপ (উপমা দিয়ে বুষ্তঠে )77 

এ থেন এক উদ্ভিদ ও হার পরব । উদ্ভিদ পশ্তণকে 

বড্ণ করে আছে আবার পঞ্ণব খে।গ!ছ্ছে উছিদের 
পুষ্টির খাবার । 

পদার্থবিগ্থা থেকে বছ সদাহণণ সংগ্রহ না কেউ 

এই কখাটি মনোযোগ দিখে জাবা যেতে পাপে 

যে, গণিতে ভিতিম্বরূপ যে গ্রীক জ্যাশিডি-বিজ্ঞান, 

৩৪ প্রয়োগের হাগিদেই জম হখেছিল-যা তা 

নাম বাবেই 191 ফাবেঅর্গাৎ জমি জরীণের 

*াগিদেই এর হি । 

এই উদাহপখটি কিন্তু ঠিক সাধারণের পায়ে 

পড়েন কারণ গরযোগের গগিদ সাফি এ জনের 

সহাধো মেটাবাব চ্ট্রোতয়ে খাকে। 

বিশুদ্ধ বিনে শু যতই গুরুহপুণ হোক না 
(কেশ, সাধারণ 5; তাপ গ্রশস্নোগ খটে তার আবি বের 

আনেক পে (যাঁদও সমদ্ধেধ এই ব্যবধ।শ আজ- 

কাণ অনেক কমে মুচ্ছে। বেঠাতে বাতা প্রেরণ 

হত্গীয় তরঙ্গের আবিষ্কারের অল্প পরেই সম্ভব 

হয়েছে কিংব। বতমাপে পরমাধুশিহি ৪ শক্তির প্রয়োগ 

অল্পদিশের মধ্যেই ঘটেছে) একু গণিওশাস্ত্ের 

গুরুত্বপুণ কোন গবেনণ! যে প্রয্বোজনের তাগিদে 

হয়েছে, তার উদ[হরণ মেলা ছুক্ধর বরং বলতে হয় 

বিজ্ঞানীর জানবার ও বোঁঝবার আকাঙ্খা থেকেই 

তাঁর অন্প্রেরণা আসে । সেই জন্তেই বলি গণিত- 

বিদু উপরে লিখিত দুইটি কারণের মধ্যে কেবল 
দ্বিতীক্ষটিকেই হয়তো! স্বীকার করবেন। 

গবেষণার বিষয় নির্বাচন । 
প্রশ্বোগের কথ বাদ দিই--কাঁরণ প্রন্নোগ সম্ভব 

হলে তা ঘটতে লাগবে সাধারণতঃ বছ ব্সরন। 
তবুও গণিতে আবিষ্কার বিশুদ্ধ তত্র রাঁজদ্বেই অগ্স- 
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বিস্তর নতুন ওখ্যের খবর দিতে পারে। তবে 

অনেক শময় হারা থাকে আমাদের একেবারে 

অজ।নাঃ যেখন--খে বিজ্ঞানীর! কষম গুলেগ উপাঁ 

দানের বিশ্লেষণ করেছিলেন) তারা অপান্ বেলুনের 

সম্ভাবন। ভাবতে পারেন নি। 

তাই প্রথ্থ ওঠেঁকি ভাবে গবেষণা বিশয় 

নিবাচন করতে হবে। এই বাছাই করাই হলো সব 

চেয়ে শক্ত কাজ! গবেষণার বিশেধ দরকারী 

অঙ্গ এটি এবং এই বিষয় শিবাচন দেখেই আমপ 

নব খিজ্ঞাশীর গুণের বিচার করি। 

নতুন গবেষক ছাত্রদের খণের বিচার 

অনেক সময় এর ভিতিহেই করি ছালেরা অনেক 

সময় জিজাসা করে-সে কোন্ ক্ষেত অন্েমণের 

জন্গে বেছে নেবে? কেউ জিজ্ঞাসা কগলে অবঙ্ঠ 

আমি থুসী হয়েই জবাব দিই । এইখ|নে এবু শ্বাকার 

করছি (অনশ্তা বেশীর ভাগ প্রাথমিক যাচাই 

হিপাবে ), যে ছাত্রেরা আমকে এই ধরণের প্রশ্ন 

করে-ঙাঁদে আমি খিঠীয় শ্রেণার বলে ভেবে 

রাখি। 

অনুসন্ধানের অন্ত আর এক ক্ষেত্রের বিখাত 

ভারতীয় কুষ্টির গবেধণ পিপস্তা শেভিরও ছিল 

এই ভ।বের অভিমত | তিনি বপতেণ--.এই ধরণের 

প্রশ্ন করলেই এই মে জবান দেবা ইচ্ছা হতে 

আমাক্--“নবীণ বন্ধু হে - তুমি তো আমাপ তিন- 

চাপ বত্সর ধরে বৃক্তিত শুনেই ভাব মাধো এমুন 

কোন জিনিষই কি তুমি খুঁজে পেলে না, খাঁর 
বিষয়ে আরও গভীরভাবে বিচার করবার দরকার 

আছে বলে তোঁম|র মনে ঠেকুলো ?” 
সত্য সত/ই কিন্তু এই বিশেষ দরকারী ও 

কঠিন কাজের কি ইধিস দেওয়। যেঙে পাবে? 

উত্তর দিতে দ্বিধা! হয় না। 

আবি।রের উপায়ে নির্দেশ দিতে (0017 

০216) পয়কাবেণ একই ভাবের কথা বলেছেন। 

প্রেরণ! ও উপাধ এই ছুয়েরই বিষয়ে বলতে একই 

জনুভূতির কথা পাড়তে *য়। সেট কমর বিশেষ 

অ'গবা 

গান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

এক প্রকারের রসবোধ--তার রসাশ্বাদ ও 

সৌন্দর্য অনুভূতির বিশেষ এক ভাবের ক্ষমত|। 
এপ্র প্রশ্নোজনীপা ও গুরুহের দিকে (1১০150816) 

পর্রকাঁরে আমাদের সকলকে দৃষ্টি বিশেস করে দিস্ছে 
বলেছেন | বণা (031)) ও এই ভাঁবেরই 'কথা 

বলেছেন--(এ জেনে কৌঠহুল ব|ড়বে হয়তো )। 
লেখকেগ রচনার আলোচনা করতে যেখনঃ বিজ্ঞান? 

চিন্তানীতির মধ্যে হেমনি আমরা তাদের পছন্দে 

বৈশিষ্ট্যের খবর পাউ-মাবধার বিশেষ বিশেন ব্যক্তির 

পছন্দই শৈলীর উতৎ্কষ বিচারে শেষ অবধি নির্ভর- 

যে/গ্য মাপকাঠি হয়ে দড়ায়। 

অন্বেষণে ফল ভবিষুতে কি দাড়াবে আনেক 

সময় 1 আমাদের একেবারেই অজান! থেকে 

যায়। তাই সত্য বলতে কিএকমাত্র সুন্দরের 

গনুভুতিই আমাদের শ্রই সময় শিক্ষণ দেয় ও পথ 

দেখায় এবং অন্ত কে।ন উপায় আমর 

শেই-যাঁর উপরে শি করে ভবিষ্যতের সন্ভাধশার 

ছবি আমরা মনের মধো গড়ে ভুলতে পা্গি। এ 

শিক্বে ওরকের অবধীরশা আমার কাছে গুধু কখার 

খেলা লে মনে হ্য। কিছু জানধাপ অ।গেই-- 

অন্থভুতির কথ।|। আমিরা অভিভব কিঃ অন্বেষশের 

ক।জে- এইভাবে এগুলে পরিখম সার্থক ইলে। 

কোন প্রশ্সের মনোহারি হাই আমাদের আকর্ষণ করে 

ও এর সমাধান ধিজ্ঞানচ9|র প।হাধ্য করবে 

এই কথাই শুধু মনের মধে। তখন ভেসে ওঠে। 

তখন ভাবি ন। ভবিষ্যতে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এটি কোণ 

কাজে আসবে কি না] 

এই বোধকে কেউ | নিজের খুপাীমত সুন্দরের 

অঙ্গভূতি বলতে পারেন-আাবার কেউ বা এই 
অভিধানে সম্ভবতঃ আপত্তি ক্বেন। অবশ্ত গ্রীক 

গণিতবিদের| ধখন বুস্তাভ।সের ধর্ম নির্ধারণে নিযুক্ত 
ছিলেন, তখন ঠাদের মনোভাব এই ধরণের ছিল - 

এটি সকলকেই স্বীকার করতে হবে, কারণ যার 

জন্য কোন তাবনা সে সমম্ন সম্ভব ছিল না। 

পরে এয়োগের কথা! যদিও প্রথমে তার 

জাপা 



মাচ, ১৯৬৪ | 

বিষয়ে কোন ধারণাই সম্ভব নয়, তবু বেশী সম 
দেখ। খায় যে, প্রথম অনুভূতি যদি লু্ুভাবে হলে 

থাকে, তবে পরিণ|মে তার প্রয়োগ & অনেক সময়ই 

ঘটে যায়। 

নিজের বিশয়ে যে ২৪টি কখা মনে পড়ছে, 

উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করি । অবশ্য নিজের 

কথ। বায বার ভোপবাস অন্তে ম। প্রাথনা করছি) 

তু এই সব বিসয়ই আমার বিশেদ জাঁশ। আছে 
ধলেই এদের অবতারণা] । 

ডাক্ত।র ডিগ্বীর জণ্তে আমি প্রবন্ধ পেশ কপতে 

যাঁচ্ছি__হাপমিট খললেন-তচামার 

শততত্রপ্তলির প্রয়োগ দেখাণে পারলে ভাল হয। 

শে সময় আমার কিছুই মনে এলো না। 

প্রখমে থাসিসের পাগুশিপি জমা দেএয়। ও পরে 

মৌখিক পরীঞষ!। এই কদিনের মধ্যেই আবিদ্ধার 

কল|ম ইন্গ্িটিউটে (105110860) শ্র1ইজের বিষ্য 
বলে একটি গুরুশুন প্রশ্নের উদ্লেধ হয়েছে। পরে 
দেখলাম, আমি যে ওতে আবিষ্কারের কথ! থাসিসে 

জানিয়েছি, ভর সাহায্যে সেই বিশেষ প্রশ্নের 

সমাধাঁনও সম্ভব তণো। আমি কিন্তু শুধু নিজের 
কৌতুহল চরিতাথ করতে খীসিসে প্রশ্সের আলোচনা 
সক করেছিলাম | তই সে সময় অনুভূতি আমাকে 

স্থপথেই নিশ্নে গিয়েছিল বলতে ইবে। 

কয়েক বৎসর বাদে ওই ধরণের একটি প্রশ্নের 

আলোচন। করতে করতে পেলাম একটি সুন্দর তথ্য 
সহজ ভাবেই । বিষয়টি বন্ধুখর প্রোফেসর ডুূহেমকে 
(1)01)600) জানালাম! তিনি পদার্থবিদ্য!র 

অধ্যাপনা করতেন। জিজ্ঞাসা করপলেশ--তো মর 

এই আবিষ্কার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 

যাবে? আমি উত্তর দিলাঁম--এখন পর্যস্ত ও কথ! 

আমি ভাবি নি। শ্ীড়ুহেম যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ 
তেমনি একজন সুযোগ্য চিত্রশিল্পীও ছিলেন। 

তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে একজন চিত্রকরের 

ভুধনা কর! যেতে পারে--যে নিজের খেয়ালমত 

ঘরে বসেই প্রাকৃতিক দৃশ্ের ছবি একে ফেলেছে; 

(13511016) 

তে 

গণিত-বিজ্ঞাবদী জ্যাক হাঁদামার ১৩৩ 

পরে বাইরে গিলে দেখছে, ওই ধর্রণেপ ছবির সঙ্গে 
বিশ্বপ্রকাতিৰ কোন দৃখের মিণ আছে কি লা। 
কথার তাৎপর্য হৃদঙ্গম করলাম, তবুও প্রয়োগের 

কথা প্রথমে না ভাবাতে কোন দোঁব হয় শি- 

কারণ পরে তার উপঘুক্ত প্রযেগনক্ষেত্র মিলে গেল। 

কয়েক বৎসর আগে (1893) সালে বীজ- 
গণিতের নির্বারকবন্ধণী (19666070882101) সংকান্ত 

একাট প্রন আমার কৌতুহণ জাগায়। উত্তর 
মিললো! কিন্তু তখন মনে কোঁশ সন্দেহ জাগে নি 
যে, এই সমাধানের কোন বিশেষ প্রয়েগ হতে 

পারে। শুধ চিত্রাকষক প্রশ্ন বলেই তাপ অনুশীলন 

উচিত, 'এই ছিল আমার মনেভাব | পরে (1900) 

সালে প্রকাশিত হলে! ফেডহল্মের (8161017) 

বিখা ও প্রবন্ধ--দেখ। গেল (1১9 স।ণে যে উত্তর 

পেয়েছিলাম, তাপ বিশেষ প্রদ্বেেজন ছিল ও 

পয়োগত হলো। 

বর্তন।ণ যুগের পর্দা বিজ্ঞানে ঘটছে এমশ সব 
চমখ্রদ বা]পার-_-য| ভাবলে বিল্ময্জে অবাক হতে 

হয়| 1913 সালে 310৭1) 11)0015-র অন্তশীণন 

কবতে করতে কারিত। (081691)) একটি বিশেষ 

ধরণের জ্যামিতিক ও ৪991500 পরিবতন পদ্ধতি 

আবিফ!র করণেশ- যার ফলে দিশেষের পরিবর্তন 

ভলেও সঙ্ঘটি অপ্প্রিবতিত থাকে । ওই সমধ এই 

ধরণের পরাবতের কোন বিশেধ ছোতিনা সম্ভব 

ছিল না-শুধু ভার তত্গত সৌন্দধহ চোখে 
পড়তো । পনেরো বৎসর বাদে ইলেক্ট্রন নিষে 

পরীক্ষা করতে করতে পদ্ার্থবিদেরা তার অনেক 

অস্ভুত ধর্ম ও আচরণ আবিষ্কার করলেন। 1913 

সালের কারতা-র (0210) আবিগধার ছাড়া 

একেতেই ওই সব গুণের সমাবেশ সম্যক হৃদয়জম 

কর! সম্ভব হতো না। 

কিন্তু বর্তমান যুগের ছ8:০৫০7-এর কলনশান্র 

পর্ধযালোচপ। করলে এর ঘোগ্যতম উদ্বাহরণ মিলবে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ'যা বার্জলী (1682. 

06:000111) চেয়েছিলেন এমন এক রেখাপথ 



১৩৪ 

আবিষ্ষার করতে-_যেটি & এবং 8 বিন্দু দুটিতে 

যোগ করে এমনভাবে অবস্থাণ করবে যে, যে 

কোন বস্তকণ! মাধ্যাকর্ষণের ধশে & থেকে 

[-তে গড়িষ্ে পড়বে ওই রেখপখে, সর্বাপেক্ষ। 

অল্প সমদ্বেধ মধ্যে । আগের আগে দিনে ষে সব 

কথার আলোচনা হয়েছিল, ত।ৰ সঙ্গে এই প্র্ের 

কোপ সাদৃ্ঠ ছিণ না-আথচ৮ এর নিজস্ব সৌন্দর্য 
ছিণ এর প্রধান আকধণ। অবশ্য ওষ্মাত-কণনশ 

শাহের (0011)1065110081 0%100105) অনেক 

প্রশ্নের সঙ্গে এস সাদৃন্ঠ চোখে ঠেকবে। 
£স সমগ কেউ আন্দাজ করতে পারতো শা 

এইভাবে যে পরাবর্তনের কণন-খিগ্যাঁর (08108102১ 

০ ড01136190) জন্ম হলো পরবর্তী কালে, অর্থাৎ 

আঅঈদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা উনবিংশ শতকের 

প্রাক্কালে, সেটি বলবিজ্ঞনে প্রযুক্ত হয়ে অনেক 
উগ্নতি ও প্রগতির কারণ হয়ে দডাবে। 

আরও আশ্চধয হতে হয় দেখে এই প্র/খমিক 

ক্সনার যে প্রসার ঘটলো-উনখিংশ শ ঠাখীর শেষ- 

ভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভলটেরার (৬০01.30:9) দক্ষ 

এবং শক্তিশালী প্রেরণার ফলে। 00000 নিয়ে 

এই ধরণের গণনানীতি বিখ্যাত ইটালীয়াঁন বিজ্ঞানী 

কেনই বা করলেন ধে, নীতি এতকাল তগ্নাত্রিক 

কলনে সংখ্যা নিগ্বে চান্দু ছিল--মর্থাৎ তিনি কোন 

ঢ011061090 বিশেষকে অবিচ্ছি পরিবর্তনীত্ 

বিশ্বসারির একক হিসাবে ভাবতে গেলেন কোন্ 

প্রেরণায় ? মনে হয় শুধু গণিতশান্ত্রের সংযোজনাকে 

ন্সমঞ্জসভাবে সম্পূণ করে তুলতে চেয়েছিলেন 

তিনি-বাপ্তবিদ্ যেমন চাঁন কোন বাহুর প্রপার 

করে তৈরী কোন ইমারতের আীধৃদ্ধি করতে । এই 
রকমের সুসঙ্গত কৃষ্টি যে 001)0001) ঘাটত অনেক 

প্রশ্নের সমাধানে সাহাষ। করবে, এটা তখনই ভাবা 

সস্ভব ছিল। কিন্তু এই '011501978], (এই 

নতুন নামে এই নতুন কল্পনার আখ! দেওয়া হয়ে 

ভাল ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, এ সংখ্যা 

থাকে আজকাল) কোন সমদ্বে বাস্তব জগতের 

সম্পর্কে আসবে--সেই সময় এই ভাবনা শিশ্চয়ই 
ভিত্তিহীন বাতুলতা৷ মনে হতো । মনে হতো এই 
[11150061018 ঘটিত কল্পন। বিশুদ্ধ গণিত রাজ্যে 

স্ুতম মনস-স্থষ্টি মাত্র হয়ে থাকবে। 

কিন্তু আজ এই বাতুলতাই চাঁদু হতে বসলো। 
বতমানে পদার্থবিদের কাছে এটি যওই দুধ 
ক্টকল্িত ঠেকুক না কেন (ওরঙ-গণিতের নতুন 

থিওরীতে ), এই নতুন ধরণের পরিকল্পন। গণিতের 

ভ।সাব কোন জড় জগতের ঘটন।কে রূপ দিতে 

গেলে একেব।ণে অপরিহার্য ঠেকছে, যদিও এন 

যথাযখ ধ্যখহ।|র শুধু সেই সব অল্পসংখ্যক খিজ্ঞাশীই 
করতে পারছ্নে-ধাদের এই বিশেষ উচ্চ ও 

এটিল হিসাবের সঙ্গে পরিচয় আঁছে। পদ্থ- 

বিজ্ঞানে পরিদৃশ্বমান পরিমেয়কেঃ ষেখন-গতি চাপ 
ঈতা দিকে আমপ্না এখনো সংখ্াবাচক সংজ্ঞ। 

দিয়েই ভাবতে অভ্যন্ত, এর পরে তাদের কাউকেই 

সে দীতিতে ভাবা চলবে না-৩ঙাদের গণিতের 

[701)009779] হিসাবে ভাবতে হবে। 

৬৬/৪1]০5 (ওয়ালাস) যে দ্বিধার কথা 

ভুলেছেন, আবিষ্কারের পথে সৌন্দর্যবোধকে 
চালক হিসাবে দেখবার বিপক্ষে আমি যে কমি 

উদাহরণ উপরে দিলাম-তাতেই তার অসারতা 

প্রমাণিত হবে। বরং গণিতের রাজ্য একমাত্র 

সনরের অনভূতিই আমাদের সাধনার সক্রিয় সহায় 

হতে পারে | আমাদের ধারণ] ও ভাবনার পথ নির্দেশ 

করতে বিষয়বস্তুর আকর্মণীয়তা কতদুর কার্ধকরী 

হতে পারে, উপরের কথাগুলি তারই উদাহরণ 

হিসাবে গ্রহণ করা যায়। 

মনের সঙ্গে যোগন্ছ্র অবিচ্ছি্ রাখতে আক" 

বণীন্ন বিয়বস্তর প্রতি চিত্রে এই আম্গত্যের 

সত্যই বিশেষ প্রয়োজন আঁছে। 



ফটো-ইলেকটি ক এফেক্ট 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 

ত্রৈমাত্রিক মহাশৃন্যের কাঠামোতে জড় ও শক্তির 
সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বিশ্বজগৎ। যাঁবভীষ 
ঘটনা] হচ্ছে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব 

উপাদানের পাঁরম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই 

ঘটনাঁগুলিকে অনুশীলন করে তাঁথেকে যদি পদার্থ 

নব! শক্তির একই রকমের আচরণ বার বাঁর লক্ষিত 

হত্তে থকে, তবে তাঁকে নিজ্ঞানিক সভা বলে 

অভিহিত করা হয়। পদার্থের উপর আলে।ক- 

পাঁতের ফলে তার আভ্যন্তরীণ টবদাতিক অবস্থার 

যে পরিবর্তন হত, সেই সংক্তান্ম একটি বৈজ্ঞানিক 
তথোর নাম ফটো-ইলেকটিক এফেক্ট । 

ফটো-ইলেকটিক এফেক্ট সংক্রান্ত প্রথম উল্লেখ- 

ষে|গা পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালে। 
বেতারের সুচনা যিনি করেছিলেন, তিনিই অগ্রদূত 

হয়ে দেপা দিলেন। আমি হাঁসের কথাই 

বলছি। ইগুাঁকসন কষেলের যেখ।নে প্ফুলিজ সৃষ্টি 
হয়, সেখানকার ধাতব তড়িত্বারে উচ্চ কম্পন- 

সংখ্যার আলো ফেলে তিনি দেখলেন যে, শ্মু'লিজ 

সথ্টির জন্যে অপেক্ষাকৃত কম বিভব পার্থক্যের তড়িৎ 

প্রয়োজন হচ্ছে। 

এর কাঁরণ নির্দেশ করলেন হল ওয়াচ আরো 

এক বছর পরে। তিনি বললেন যে, ধাতব তড়িৎ- 

দ্বারে আলোকপাতের ফলে তড়িতাঁহিত কণিকার 

প্রবাহ হয় এবং তার ফলে উৎপন্ন হড়িত্প্রবাহ, 

স্কুলি্ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্যকে 

কমিয়ে দেয়। তিনি এই সম্বন্ধে একটি পরীক্ষ।ও 

করেন। একটি দন্তার পাতকে তিনি একটি তড়িৎ 

অপরিবাহী পাতলা পদার্থ দিয়ে মুড়ে তাঁর, 

উপর অতিবেগুনী রশ্মি ফেললেন। এই সামাগ্ 

পরীক্ষার ফল কিন্তু পাওয়া গেল অস।মান্ত | দেখা 

গেল যে, ধাতুপাঁত থেকে খণাত্মক বিদ্যা তাহিত 

কণিকা নির্গত হচ্ছে এবং তার ধাতু পাঁতটি কমেই 

খণাত্মক তড়িত্গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই পরীক্ষা 

তব উক্তির একটি অভি উত্কষ্ট প্রম।ণ। 

লেনার্ড এই কণিকাগ্লিকে ইপেকটরন বলে 

সনাক্ত করলেন। ইলেকট্রন নির্গমন সঙ্থন্ধে তিশি 

বললেন যে, প্রত্যেক ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গমন্গের 

জন্যে আলোর কম্পন-সংখ্যার ন্যনতম মান নিগিষট 

আছে। একে বলে ধাতুর থে স্হোন্ট জ্িকোয়েছি। 

বিভিন্ন ধাতুব ক্ষেত্রে এই মান বিভিন্ন হয়ে থাকে । 

থেম্ছোন্চ ফিকোয়েশ্সি যে ধাতুর যত বেশী, তা 

থেকে ফটো-ইলেকট্ুন (আলোক শে।নণের ফলে 
পদার্থ থেকে যে সব ইলেকট্রন নিত হয়) 

নির্শমনের জন্যে তত বেশী কম্পন-সংখ্ার আলে 
লাগবে; যেখন--€সাডিয়াঁম, পটাসিগাম প্রভৃতি 
ধাতু থেকে সাধারণ আলোর রাই ফটো-ইলেকট্রন 
নিগমন সম্ভব । 

কিন্ত সোনা, রূপা, লোহা, প্র্যাটিনাম প্রভৃতি 

ধাতুর থেস্হোল্ড ফ্রিকোয়ে্সী অপেক্ষাকৃত বেশী 
হওয়ায় সেগুলি থেকে ইলেকট্রন নিগমন সাধারণ 

আলোর দ্বার সম্ভব হয় না। এদের জন্ঠে প্রয়োজন 

অন্ঠিবেগুনী রশ্মির অর্থাৎ বেগুনী আলোর চেয়েও 

বেশী কম্পন-সংখ্াযার আলোর । থে.সৃহোন্ড কম্পন- 

সংখার চেয়ে যত বেশী কম্পন' সংখ্যার আলো 

ধাতু কর্তৃক শোধিত হবে, নিত ইলেকট্ুনের গভি- 
শক্তিও হবে ততই বেশী। 

ইলেকট্রন নিন সম্পকিত লেনার্ডের তত 
আমর! ষ্দি গাঁণিতিক ভাষায় অনুবাদ করি, তবে 

ও এইরকম ফাড়ায়-_যে কোন ধাতুর থে স্হোল্ড 
জিকোকসেন্সি, ৮ এবং ধাতুর 'উপর আপতিত 



১৯৩৬ 

আলোর কম্পশ-সংখ্যা যদি » হয়, তবে যতক্ষণ 

পর্ধস্ত না ৮১৯, হয়, ততক্ষণ কোনও ইলেকট্রন 

ধ|তু থেকে নির্গত হবে না। আর নির্গত ইলেক- 

উনের গতিশক্কি যদি [5 হয়, তবে 7 * (৮৮০) 

হবে। 

ম্যাঝসওয়েলের প্রবতিভ আঞোকেব  তড়িৎ- 

চঙ্ককীয় তত্র সাহায্যে ফটো-ইলেকটি ক এফেক্টের 
বাখ্যা করছে গিকে বৈজ্ঞ!নিকেরা হিমসিম খেয়ে 

গেলেন। তারা দেখলেন যে, ম্যাক্স ওঘেলের প্রচলিত 

মতবাদ এখানে একেবারেই অচল। ম্যাক্স ওয়েলের 

তড়িত্চুন্থকীয় শুতে বলা হযেছে যে, আলো ইচ্ছে 

আসলে বৈদ্যুতিক ও চু্ধকীয় তরঙ্গের সমষ্টি 
বৈছ্যতিক ও চুম্বকীন্ধ তরঙ্গ ছুটি ভিয় সমতলের 

মধ্য দিয়ে সঞ্চাশিত হয় এবং এই তল ছুটি পরষ্পরের 

সঙ্গে লগ্ঘভাবে অবস্থান করে। বৈদ্যুতিক ও চুঙ্কীয় 
রঙের টদর্ঘ্য বা কম্পন-সংখ্যার উপর শির কক্ে 

আলোর প্রকৃতি বা পরিচয় এবং তরলের উচ্চতার 

উপর নির্ভর করে আলোর তীব্রতা । স্ুতর।ং 

ফটো-ইলেকট্রন নির্গমনের জন্তে ঘদি আঁলোক- 

তরঙ্গের বৈছু]তিক ও চৌদ্বক ক্ষেত্রকেই দায়ী করা 

হয়, তবে ইলেকট্রনের গতিশক্তি আলোক-তরঙ্গের 

উচ্চতার উপর অর্থাৎ শোধিত আলোকের তীব্রতার 

উপর নির্ভর কর! উচিত। কিন্ত কার্যক্ষেত্রে ঘটতে 

দেখা যাঁয় এর বিপরীত ঘটনা; অর্থাৎ ফটো- 

ইলেকট্রনের গত্িশক্তি নির্ভর করে আপতিত 

আলোকের কম্পন-সংখযার উপর এবং আলোকের 

'তীব্রতীর উপর নির্ভর করে ফটো-ইলেকট্রনের 

সংখ্য।। 

এদিকে বৈজ্ঞানিকেরা যখন অন্ধকারে হাতড়ে 

বেড়াচ্ছেনৎ তখন আকশ্মিকভাবে ১৯০৭ সালে 

প্রকাশিত হলে। প্লাঙ্কের কোথান্টাম তত । আলবাট 

আইনষ্টাইন এর মধ্যে দেখতে পেলেন আশার 

আলো। তিশি কোদ।ক্টাম তত্বের ভিত্বিতে 

ফটো-ইলেকটিক এফেইউ * নংক্কান্ত সমস্থ। গুলির 

সমাধানে সেই হলেন । বলাই বালা যে, ভাঁকে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

বিফল হতে হ্য় মি । আইনষ্টাইনের সমাধান 
কি রকম ছিল, সে কথা বুঝতে গেলে আমাদের 

আগে কোয়ান্টাম তত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলো-কে 
দেখতে হবে। 

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, 
আলোর তরঙ্গ এবং কণিকা--এই উভভ় ধর্মই বর্তমান, 

তবে একই পরীক্ষায় একই সঙ্গে কখনও এই ছুই 
ধমকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় নি অর্থাৎ 

কোনও পগীক্ষান্ আলোর তরজ-ধর্ম সমথিভ হলে 

তাতে আলোর কণিকা-ধর্ম লক্ষিত হবে না। অথচ 

অন্য একটি পরীক্ষায় হয়তো! আলোর তরঙ্গ-ধর্ম 

মিথ্যা! প্রতিপন্ন হবে এবং কণিকা-ধর্মের সমর্থন 

পাওয়া যাবে । নিউটনের আলোক-কণিক। তত 

এবং হিউগেন্সের আলোক-তরঙ্গ তের মধ্যে 

কোনও একটি বিশেষ তত্বুকে চুড়াস্তভাবে গ্রহণ 

কর! সম্ভব হয় নি|। ম্যাক্সওয়েলের প্রবতিত 

আলোকের বিছ্যৎ-টুম্বকীয় তত যখন প্রচারিত 
হলো, তখন আলোক-তরঙ্গব।দের একটি উন্নততর 

রূপ অবস্ঠ পাওয়া গেল কিন্তু তাতেও আলোর এই 

অতি রহস্যজনক দদ্বিত ধর্মের কোন ব্যাখা দেওয়া 

গেল না। 

তাই প্লাঙ্ক আলো-কে দেখলেন নুন দৃষ্টিভলী 
নিয়ে। তিনি সুকৌশলে আলোক-তরঙ্রবাদ ও 

আলোক-কণিকাঁবাঁদকে সংযোজিত করলেন এবং 
এর ফলে পদ্দার্ঘবিদ্তার ধারা আমূল বদলে গেল। 

প্লার্ক বললেন যে, কোনও বসত যখন আলোক 

শোঁধণ বা বিকিরণ করে, তখন সেই প্রক্রিয়া 
একটানা হয় না, হত থেমে থেমে। আর বস্তু 

কর্তৃক শোধিত বা বিকিরিত আলোকের পরিমাণ 

যেকোন মানের হতে পারে না। শোষিত ব। 

বিকিরিত আলোক শঞ্ভির মান সব সমগ্নেই একটি 
ক্ষুদ্র সংখার দ্বারা বিভাঁজ) হবে। এ ক্ষুদ্র সংখ্যার 

চেঞ্সে হয় মানের শক্তি শোধিত বা বিকিরিত হওয়া 

সম্ভধ নয়। তাঁর তত্বে আলোক-তরজের সঙ্গে 

যে জলের তরঙ্গের একটা মৃণগত পার্থক্য আছে, 



নম, ১৯৬৪ ] 

সে কথাঁও ম্পষ্টভাঁবেই বল! হলো । আলোর তরঙ্গ 
জলের তরঙ্গের মত একটানা প্রবাহিত হয় না, হয় 

কাটা কাট! ভাবে, ছোট ছোট তরঙ্গের সমষ্টিকপে। 

প্লাক এই তরঙ্গগুলিকে তরঙ্গের প্যাকেট বলে বর্ণনা 

করেছেন এধৎ এই প্যাঁকেটগুলির নাম দিয়েছেন 

কোয়্ান্টাঘ। প্রতিটি কোর়্ান্টামে নিগিষ্ট পরিমাণ 

শক্তি আছে এবং এই শক্তির পরিমাণ আলোর 

কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক ; অথাৎ 

আলোর কম্পন-সংখ্যাঁর হ্রাস ও বৃদ্ধির সজে সঙ্গে 
আলোর কোষ়াণ্টামগুলিতে শক্তির পরিম।ণের 

যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটবে । একটি বিশেষ কম্পন- 

সংখ্যার আলোর প্রতিটি কোয়্াপ্টামে একই পরিম1ণ 
শক্তি আছে। যদি কোন একটি কোঁ্গান্টায় 

পরিমাণ শক্তি থাকে, তবে এ আলোর কম্পন-সংখ্যা 

৮-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়লিখিত সমীকরণ 

দ্বারা শুচিত হুবে। 

মস্ত |) ১৫122215৮৮৯ *০৯ ৯০৯ (1) 

এখানে 1; একটি প্ুবক রাশি । একে 

॥"কে 9৫০ -£ এককে প্রকাশ করলে 1১-এর 

মান হত্ব ৬৬২৫” ১০-২৭ অ।গ সেকেও হয়। 

আইনস্টাইন কোর্সান্টাম তত্তের ভিত্তিতে 

আলো-কে আবার কণিকা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 

এই আলোক কণিকাগুলির নাম তিনি দিলেন 

ফোটন। আলো! হচ্ছে ফোটনের প্রবাহ বা শ্রোত। 

প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইনের ফোটন এবং প্লাঙ্কের 

কোক্ান্টায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। আইনস্টাইন 
শুধু কোষান্টাকে প্লাঙ্গের থেকে একটু স্বতন্ত 
দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তারই নাম দিলেন কৌ য়ান্টার 
পরিবর্তে ফোটন । 

ফোটনের ভর আছে, ভরবেগও আছে। 
ফোটিনের ভর 15 ফোটিনের শক্তি চি এবং 

আঁলোর গতিবেগ ৫ হলে আইনস্টাইনের ভর 

ও শক্তির সম্পর্ক নির্দেশক শুত্রের সাহায্যে 

আমর! পাই, 
১ ০ 

ফটো!-ইলেকটি.ক এফেক্ট 

প্রাঙফকের 

প্রবক বলা হয়ে থাকে । টিকে আগ এবং, 

১৩৭ 

আঁবার প্রাঞ্কের শুত্র অর্থাৎ 0) নং সমীকরণ থেকে 

জান! যায় 2:51) অতএব সমীকরণ (1) ও (11)- 

কে সংযোজিত করে পাই, 
11৮ 5 12)03 
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অর্থাৎ ফেটনের তর, ৭৮ 
০ 

অতএব ফোটনের ভরবেগ -+1৮ ৮: ০০0৮, 
তে 

(" ফোটনের গতিবেগ ও আলোর গতিবেগ 
একই )| ফোটনের এইসব গুণ|বলী থেকে মনে 

হব বে, ফোটন কোয়ন্টব চেতে বেণী কণিকা- 

ধর্মী, কিন্তু তবু৪ এর তরঙ্গ-বর্মও সম্পূর্ন বিলুপ্ত 
হয়শি। কেন না, ফোটন যদি সম্পূর্ণরূপে কণিক।- 

ধর্ম হতো, তবে ফোটনের ভর বা ভরবেগ নির্ণয়ের 

ক্ষেত্রে আলোব কম্পন-সংখ্য।প কে।নও প্রশ্নই 

উঠতো না। 

এবার বোধহয় আমর! ফটো-ইলেকটিক 
সমীকরণের তাৎপর্য কিছুটা বুঝতে পারবে] 

একটি ফোটন যখন ইলেকট্রনকে আঘাত করে, 

তখন ইলেকট্রন এ ফোটন থেকে ' তান্গ শক্তিটুকু 
শোঁষণ করে নেয়। এর ফলে ইলেকট্টনের গতিশক্তি 

বুদ্ধি পায়! ফোটনের শক্তি একটা নিদিষ্ট মাত্র! 

অতিন্রম করে গেলে ইঙ্জগেকট্রনের গতিশক্কি এমন 

এক পর্যায়ে এসে পড়ে ঘে, নিউক্রিপ্বাসের ধনাত্মক 

তড়িৎশক্তি তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। 

ফলে ইলেকট্রনটি কঙ্দচ্যুত হয়ে পড়ে; অর্থাৎ 
ইলেকনকে কক্ষচ্যুত করতেই ফেটনের শন্তির 
একটা অংশ ব্যহত হয়ে যায়। ফোটনের 

শক্তি এর চেয়ে ষত বেশী হবে, ইলেকগুনের 

গতিশক্তি হবে ততই বেশী। একটি ইললেকট্রনকে 
কক্ষচ্যুত করতে যে পরিমাণ শক্তিছ প্রশ্োজিন, 
তাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ওয়ার্ক ফাংশান,। 
ফটে। ইলেকট্রনের গত্তি শি 141 ফোটনের 



১৩৮ 

শর্তি দ। এবং ইলেকট্রনিক ওয়ার্ক ফাঁংশান ভ॥ 

হলে, শক্তির সংরক্ষণ সুত্র অন্থযায়ী, 
717755555 (117) 

ফটো-ইলেকট্রনের গভিবেগ ভ এবং ভর | হলে, 

[৫ম 270 2, 

আবার ৬৬ হচ্ছে ইলেকট্রন অপসারণের জন্টে 

প্রয়োজনীয় ফোটনের শক্তি। কাঁঙ্ছেই ধাতুর 

থেসঙ্েন্ি কম্পন-সংখ্যা 5০ হলে 5০ কম্পন- 

সংখা।র আলোর ফোটনের শক্তি ৬/ হবে। 

৬৬» 120, 

আপতিত আলোর ফোটনের 

কুয়, যদি”? এ আলোর কম্পন-সংখ]া ভয় । 

অতএব (11) নং সমীকরণকে আমর নিরণিশিত 

ভাবে প্রকাশ করতে পানি, 

|). $01/2 4101 22 

(৬) নং সমীকরণই আইনস্টাইনের প্রথতিভ মূল 
ফটো-ইলেকটিক সমীকর্ণণ। আমর। এই সমীকরণের 

সাহাঁষ্যে এবার বোঁধহয় অনেক রহস্যের মুল কারণ 

বুঝতে পারবো । প্রথমে আমরা দেখবো ফটো" 

ইলেক্ট্রনের শক্তি ( $য1৮৪-]০) কিসের উপর 

নির্ভর করে| (৬) নং সমীকরণ থেকে আগর 

পাই, | 
খসই সা ]] (7৮6), 

১, পা (৮--৮০)$ (৮৮ 1) একটি ঞ্রুবক রাশি) 

0৫ 16 ৭ (৮7:৮0), ( [ৃহশ্দ ঠোছগ ), 

পাঠক এখন লক্ষ্য করছেন যে, পরীক্ষালব্ধ ফল!- 
ফলের সঙ্জে ততগত ফলাফল একেবারে মিলে 

গেছে! 

ফটো-ইলেকটিক সমীকরণ থেকে একটি জিনিষ 

স্পষ্টই বেঝা যায় যে, একটি ফোটন একটিম।ত্র 

ফটো-ইলেকট্রন হৃষ্টি করতে পারে; অর্থাৎ 
ফোটনের সংখ্যা যতই বেধী হবে, নির্গত ইলেক- 

ট্রনের সংখ্যাও হবে ততই বেশী। এখন কোঁান্টাম 

তত্ব থেকে আমর! জানতে পারি যে, আলোর 
তীন্রত। নির্ভর করে কোদ্নাক্টী বা ফোনের সংখ্যার 

পট (2 
| 143 1 স্। ডঃ 

(1৮) 

শান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, তয় সংখ্যা! 

উপর। অতএব উপরিউক্ত ছুটি সিদ্ধাস্ত থেকে 

আষর। বলতে পারি ধে, ফটো-ইলেকট্নের সংখ্যা 
আলোর তীব্রতার উপর নির্ভরণীল ; অর্থাৎ আমর! 

আবার পরীক্ষালন্ধ ফলাফলের সঙ্গে একমত হলাম । 

আমরা আরো! একটি তথ্য এই সমীকরণ থেকে 
প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। এই তথ্যটি হচ্ছে 
এই যে, কোনও পধার্ণের উপর আলোকপাতের 

কলে ইলেকটন নির্গত হলে আপতিত আলোর 
কম্পন-স"খা। সব সমগ্নই ধাতুর খে. সহেন্ডি কম্পন- 
সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে। অর্থাৎ ৮১৯৮০ হবে। 
অথবা এভাবে ও বলা যায় যে, ৮:৮০ । পাঠক হয়তো 

বলতে পরেন যে, ৮৯৩৮০ হলে সমীকরণের কোনও 

তর্থহ।নি তো হম্ন না! আঙ্কিক অর্থে 

সমীকরণটি ঠিকই থাকে বটে, কিন্তু এ সমীকরণে 
উপরিউক্ত সর্ট বসালে যে সমাধান হয়, তা পদার্থ” 

বিজ্ঞানের একটি মুলনীতির বিরোধিতা করে। 

'দখাই যাক- ধরুন, ফটো-ইলেকটিক সমীকরণে 
৮০১৮ মনে করা হলো। অতএব ৮৮:৮৫ একটি 
খথাত্বক পাঁশি। আম্র| ফটো-ইলেকটি ক দমীকরণ 
থকে পাই, 

170৬2 ০৮1) (৮0) 

»*]) ৮ একটি খপাত্মক দ্বাশি । 
»* একটি খণাত্মক রাশি (-.1) একটি ধনাত্মক 

প্রুবক )7 অর্থাৎ, ৮€৮০ হলে নিগতি ইলেকট্রলের 
গতিশক্তি ণাঁতক হয়ে পড়ে। এখন চে যেহেতু 

ধনাত্ক রশি, .. ৬৪-এর একটি খণাত্মক মান 

থাকবে! সুতরাং ৬-এর মাঁন হবে একাট কায্িনিক 

রাশি | কিন্তু তা অসম্ভব । সুতরাং ৮১৯৮০ হতে 

পাঁরে ন|। 
এবার দেখা যাক ৮৮৮০ হলে কি হয্ন। 

৮৮৪০ হুলে (৮৮০) হয় ; অর্থা বাড £- 

এপ্স মান 0 বা ড%-০০0 বা ৬০০0) আুতত্াং 

ইলেকট্রনের গতিবেগ শূন্য হবে, অর্থাৎ ইলেকট্রন 
নির্গত হবে না। বতএব ০১৯৮০ হলে তবেই 

মাত্র ইলেকট্রন নিগ্ত ছবে | পাঠক অবশ্থই বুঝাতে 



মী ১৯৬৪ ] 

পারছেন বে, এটা প্রকৃতপক্ষে কোন তথ্যের প্রমাণ 

নয়, পরীক্ষক ফলাফলের সঙ্গে তাঁতিক ফল!ফলের 
যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত, এটা হচ্ছে তাই। 

এতন্গণ শুধুমাত্র ধাতুর উপর আলোকপাতের 

ফলে বৈছ্যতিক অবস্থর থে পরিধর্তন হয়, উ! 

নিষ্বেই আলোচনা করেছি, কিন্তু আলো অধাতু- 

তেও ৫বছাতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম । 

প্র্ততপক্ষে কোনও পদ থেকে ইলেকট্রন শি্তি 

হবার অর্থ হলো, এ পদার্থে পরমা ণুগুপি আয়নি ও 

হওয়া । আয়ন।ইজেশনের কলে উৎপন্ন ভয় 

ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আধানযুক্ঞ পরমাখু। এই 
জন্তে কৌ।শও গ্য।শীম্ন পদার্থ আলোক শোষণ 

করণে তার মধ্যে যে টবছ্যুৃতিক অবস্থাস্তর ঘটে, 

তাকে বল। হয় ফটো-আয়ন।ইজেশন। 

ফটো।-আয়নাইজেশনের বিপরীত প্রতিক্ষিয়াও 
ঘট। সম্ভ--অর্থাৎ একটি আত্ন ৬ড়িৎ্-নিএপেগ, 

পরমাণুতে পর্িণ৩ হতে পে এবং সে ক্ষেত্রে 

শোষিত আলো আবার মুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেন। 

দেখেছেন যে, অমাবশ্যাপ রাতে সমস্ত তাবার 

অলোক যত উজ্জ্রণতা ইওয়। উচিত, প্রঞ্ৃতপক্ষে 

রবারের ইতিকথা! ১৩৭৯ 

আকাশে তার প্রা দ্বিগুণ আলো থাকে । বৈজ্ঞা- 

ণিকেকা বলেন যে, এই আলোর উৎ্প বাইরে 

কোথাও নয়, এর উৎপত্তি পৃথিবী বাযুমণ্ুলেই | 
বাধুখগ্ডুল্র উপধের স্তরের গাঁসের পরমা ণু- 

গুলি সমঙ্ দিন ধখে শুযাোলোক শোষণের ফলে 

আম্গনিত হযে পড়ে । শুর্যান্তের পর সারা রাত ধরে 

এ আয্বনগুণি অড়িৎ-শিরপেক্ষ পরমাথুতে পরিণ এ 

হতে থাকে এবং তখন শোষিত হর্বালোক আবার 

ছড়া পায়। 

শুধু বৈজ্ঞানিক ওত হিসাবেই ফটো-ইলেকটি ক 

সমীকনণের মুলা শির্ধারিত হয় শিঃ আধুনিক যর 
বিচশনের ন্ষেত্রেও এপ অখদান আসামান্তি | বিভিন্ন 

প্রকার জটিল ইলেকছশিক যন্পাতি নিষাণের জন্ে 
ফটে।-উলেকটিক সমীকরণকে আজকাল ব্যাপক 

ভাবে প্যবহার করা হয় । মোট কথা, ফটো- 

হলেকটিক সমীকরণ ও ৩২সখক্ষান্ত তত উৎপত্তি 
ফলে পধার্থের উপর অ।লোকেখ হধছুযুতিক 

প্রতিক্রিষ|র কূপ যে বৈজ্ঞানিকদের কাছে অতি 

সুম্পট ও পহজবোধা হথে উঠেছে, একথা আজ 

নিঃসনেহে বলা যায়। 

রবারের ইতিকথ। 
মোহাঃ আবু বাক্কার 

বর্তমান জগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তগুলির 

মধ্যে রবাঁর অন্তম | ষদি রবাপ কিংবা রবারের 

মত বন্তকে আমাদের প্রগতিশীল জীধন থেকে 

সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে বর্তমানের 

কারিগরী সভ্যতা একটা অন্ধকান্সা্থন্ন যুগে 

পর্যবসিত হবে। বার্তা-প্রেরণ ও পদ্িবহনের 
আধুনিক পদ্ধতিসমূহ সম্পূর্ণন্ধপে বিকল হয়ে পড়বে 
এবং সঙ্গে, মক্জে বাবদা-বাঁণিজ্যের সমস্ত দ্বার রুধ্ধ 
হয়ে, হাঁবে। প্রবাঁরের মত এরূপ প্রযোজ্জনীঘ 

বস্তর সঙ্ধনি হঠাৎ আমরা পাই মি। কিভাঁধে 
এট আজকের অতি প্রষ্বোজনীয় সামত্রী ভিসাঁধে 

সমাদর গাভ করলো, তাঁরই কিছুটা ইতিহাস 
এই প্রবন্ধের বিষয়বন্ত | 

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুষ্টোফাপর 

কলাশাস যখন তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্রধাত্ায় বেৰিজ়ে 

হাইতিত্ডে জবতরণ করেন, তখন তিনি সেখানকার 
আদিবাসীদের, গোলাকার, একটা বস্ত্র নিয়ে খেলা 
করতে ' দেখেছিঝোন। (িনি পনুসন্ধীনে, জেনে” 



১৭৭ 

ছিলেন বে, গোগাক।+ বস্তটা সেখানকার বিশেষ 
এক জাতীয় গাঁছ থেকে নিঃসৃত আঠ] দিয়ে তৈরী । 
সেই আঠা বা লাটেজই ছিল আজকের রবারের 
মূণ উপাদান । দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরাও 
সেই বিশেষ গাছ থেকে নিঃস্থত আঠা দিয়ে তৈরী 
একপ্রকার পোধ।ক বুষ্টির সময় ব্যবহরি করতো] । 
১৬১৫ খুষ্টার্েও মেক্সিকোতে ম্পেনীয় সৈস্ঠদল 
এই আঠা দিয়ে তৈরী ওভারকোট, নামাস্তরে 
মা।কিনটস পাঁরধাঁন করতো । 

আসলে এই অ।ঠা ব্যবহারের পথপ্রদর্শক হচ্ছে 
ফরাসীরা এবং তাঁধাই আগের পৃথিবীতে এটার 
প্রচলন করেছিল। ১৭৩৬ খুষ্টান্ে প্যারিসের 
বিজ্ঞান আয1কাডেমী পেরুতে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান 
পাঠিয্বেছিলেন। সেই অভিযানের অন্ততম কর্মী 
চাল গ্ভ লা কগামিন আাঁকাডেমীর কার্ধভার 
গ্রহণ করে একাই এক ছুঃসাহিক অভিযানে 
বেরিঘ্বে পেরু থেকে কুইটো পাড়ি দিয়েছিলেন। 
তিনিও সেখ।নকার আদিবাসীদের একপ্রকার 
বিশেষ গাছেগ নিংস্ছত রস দিষ্বে তৈরী পোষাক পরে 
পিজেদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে দেখে- 
ছিলেন। শুধু এই শয়, সেখানকার আদিবাঁপী- 

দের বিভিন্ন জিনিষ, যেমন--বোতল, জুতা 
প্রভৃতি এ রসে ডুবিয়ে প্রলেপযুক্ত করে মদ 
আগুনে শুকিয়ে জল-প্রতিরোধক করে নিতে 
দেখেছিলেন । তিনি এ রসের বৃষ্টির জল নিরোধের 
কার্যক।রিতা দেখে আশ্চর্বান্বিত হয়েছিলেন । 
তিনি কিছুটা রস ও গ|ছের ধারাবাহিক বিবরণ 
সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসেন । 

যে সময়ের কথা বলছি, দে সময়ে রসায়নের 
শৈশবাবস্থা এধ” সে বিষন্গে অতি অল্লই জানা ছিল। 
অবশ্থা কতকগুলি তরল বস্তর বিষপ়্ ফরাসী বসান- 
বিদ্দের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এ তরল বস্তগুলি, 
যণা--টাপিন, ইথ।র) পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি উপরি- 
উদ্ধত আঠ। বা ল্যাটেক্সকে ত্রবীতৃত্ত করতো। তরল 
বস্তগুলি্র মধে) পেছ্রোলিঘ়ামই ছিলি - প্রধান) 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, তয় সংখ্যা 

১৭১* সালে ফোরক্রয় আবিষ্কার করেছিলেন ঘে, 
রসের সঙ্গে সোডা, পটাস গুভৃতি ক্ষার সংধোগে 
তথাকথিত গাীভবন, অথবা! তঞ্ধীভবন (0০৪8- 
[95101)) স্থায়ী করা যাঁয় এবং তিনি অভিমত 
দিয়েছিলেন যে, ফরাপীতে ল্যাটেক্স আমদাশী 
করে এক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। 

সম্ভবতঃ ফরাসী বিদ্রোহ এবং পরবর্তী নেপো- 

লিশীয় যুদ্ধের জন্তে এসব জঙ্ঈনা-কল্পন৷ চাঁপা 
পড়েছিল এবং আরও চল্লিশ বছর যাবৎ কোন 

উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি, যদিও ল্যাটেক্ের ধর্ম- 

সমূহ পসাঁয়নবিদের তখন জান] ছিল। আমেরিকার 

মতই ল্যাটেক্স স্ুমাত্রা এবং পেনাঁঙের ঘ)05 
81850108 শ্রেণীর গাছ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল । 

অষ্ট।দশ শতাব্দীর প্রারস্তে ফরাঁসীরা এট।কে সর্ব- 
প্রথম দাঁগ তোঁলবার জন্তে বাবহান করতো এবং 

সালে ইংল্যাণ্ডে অক্সিজেন আবিষ্কর্া 

জোপেফ প্রিষ্টলিও কালো লেড পেন্সিলের দাগ 

তোলবাঁর উদ্দোষ্রে ব্যবহার করতেন এবং তিশিই সর্প 
প্রথমে এটাকে রবার নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 

আজকাল আমর! রবাঁবের তৈরী জিনিষকে সচরাচর 

ইত্ডিয়া রাবারের তৈরী বলি, যেহেতু দক্ষিণ আমে- 
রিকায় রবারকে তুল করে ইত্ডিয়ানস্ বল! হয়েছিল, 

যার জগ্তে আমরা রবারকে সাধারণতঃ ইত্ডিয়া রাবার 

বলি। ফরাসী ছেলেরা রবার নিমিত বল দিয়ে 

খেলতো এবং সার্জারীতেও রবাঁর ক্য।থিটাঁর হিসাবে 

ব্যবহৃত হতো । ১৮*২ সালে ইংল্যাণ্ডে বাড়ীগুলিকে 
কোণ গ্যাস দিয়ে আলোকিত কর হতে।। এই 

১৭৭০ 

কোণ গ্যাস এতই সধাদর লাভ করেছিল যে, 
পুরাতন প্রদীপ ও বাঁতিগুলি সেফেলে হয়ে 
পড়েছিল এবং ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাঁণ্ডের সর্ধন্র গ্যাস 
কোম্পানী ছাঁলু হয়েছিল। বর্বত্র' কোঁল গ্যাস 

খাব্হাত হবার ফলে প্রচুর আলকাত রা ও ছাপা 

পরিত্যক্ত হচ্ছিল এবং এই অপ্রস্োজনীয় বস্ধগুলির 
কোন ব্ব্হার জাল! না থাকায় সেখুলি পরিত্যক্ত 

জঙজাল হিলাবে ফেলে দেওয়া হতো! | ১৮১৯ পাঁণে 



মাচ) ১৯৬৪ ] 

টমাঁপ হ্থাঙ্কক নামে একজন কোঁচ-নির্মাতা তাঁর 
ট্েজ কোচের ঢাঁকনাকে জল-প্রতিরোধক করবার 

জন্যে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে পরীক্ষা আরস্ত করেন । 

এই সমন্ন ইংল্যাণ্ডে স্টেজ-কোঁচ গাড়ীগুলিই 
ছিল পরিবহনের একমাত্র উপায়। তিনি রব|রের 

স্থিতিস্বাপকতাঁর দিকে আকষ্ট হয়েছিলেন এবং 

গ্রোত, ত্রাস, গা্টার্স, জুতার*সোল প্রভৃতি নিমাণের 

জন্তে পেটেন্ট নিয়েছিলেন । এসব নির্মাণ করে এত 

সাঁফল্যলাভ করেছিলেন যে, তিনি এগুলি তৈরীর 

জন্ঠে সব সময় রবার সংগ্রহ করতে পারতেন না। 

এজন্ঠে তিনি পুর্নোজিখিত পরিত্যন্ত ছোট ছোট 
কার্টিংগুলি ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি 

লক্ষ্য করলেন যে, ছাটগুলিকে ছেট ছোট খণ্ড 

করে চে ফেলে চাঁপ দিয়ে যে কোঁন আকারে 

পরিণত করা সুবিধাজনক । এর ফলে টুক্রাগুলি 

শক্ত হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিকে 'ম্যাস্টিকেটিং 

বলা হতে। 

প্রাধ এইট সময়ে ৯১. রাসায়নিক চার্লস 

ম্যাঁকিন্টস টেক্সটাইলের রং টতরীর উদ্দেশে নতুন 

পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্তে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। 

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, স্তাপখা রবারের উৎকৃষ্ট 

জ্রাবক। এই ব্যবস্থায় তিনি জল-প্রতিরোঁধক কোট 

তৈরীর জন্তে পেটেন্ট নিয়েছিলেন । আজকাল 

তাই রবাঁর-নিমিত কোঁটগুলিকে কখনো! কখনো 

ম্যাঁকিন্টস বল! হয়ে থাকে। | 

হথাস্কক ম্যাকিন্টসের পাফল্যের কথা শুনে তাঁর 

কাঁছ থেকে গ্ভাঁপ থা ব্যবহারের অশ্মোদণ নিলেন । 

তিনি দেখলেন যে, ভার ম্যাস্টিকেসন পদ্ধতিতে 

সাপ থার স্তান্ব দ্বিগুণ শক্তিসম্পর্ন দ্রাঁবক ব্যবহৃত 

হতে পারে। এই উল্লেখযোগ্য আবিষারের জন্তে 

ম্যাকিউস হ্থাঙ্ছককে ভার ফার্মের চেয়ারম্যান হবার 

জন্তে আমর জানালেন | হ্ান্কক এই আমর 

গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের যুক্ত গ্রচেষ্টা সফল 

হয়েছিল এবং ভার ফার্ষে তরী.রবাঁরের জিনিষ- 

' পত্রা্দি তাড়াতাড়ি 'জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮২৪ 

রবারের ইভিকথ। ১৪১ 

সালে পাঁর জন জ্রাঙ্থলিন তার বিখাঁত আর্কটিক 

অভিযানে নৌকার জল-প্রতিবে।ধক রখাঁরের বঞ্িরা- 

বরণ ব্যবহার করেছিলেন । ১৮২৬ সালে ইন্সি- 

ওরেন্স কোম্পানী তাদের অগ্রি-শিবাপক যগ্ত্রসমূখ্রে 

জলবাহী নলগুপিকে চামড়ার পরিবর্তে রবারের 

করে নিয়ে ছিলেন। 

রবার ব্যবহারের পথপ্রদর্শক ফরাসীরা ইংরেজ- 

দের কাছ থেকে রবাঁর ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি 

শিখেছিণ এব হ্থাস্কক ফরাসী দেশে ১৮২৮ সালে 

একটা নতুন ফ্যাক্টিরীর প্রতিষ্ঠা! করেছিলেন। এক 

প্রায় চার খর পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রবার শিল্প 

চ।লু হয়েছিধ। | 

রবাদের প্রগতি যখন এই অবস্থা, তখন এগিয়ে 

এলেন চার্লস গুভইয়ার | ডিনি উঠে-পড়ে লাগলেন 

রবারকে শুফ ও স্থিতিস্থাপক করবার জন্যে । দাকণ 

প্রতিকূল অবস্থার সম্মুধীশ হয়েও তিনি চালিয়ে 

যেতে লাঁগণেন তীর গবেষণা । তীব্র আথিক 
সন্কটও তাকে লক্ষযষ্ট করতে পারে নি। যে সব 

রাসায়নিক পদার্থ জোগাড় কণা সম্ভব, তিনি তাঁর 

প্রত্যেকটির সঙ্গে কাচা রবার মিশিয়ে আবহ ওয়- 

প্রতিরোধক হয় কিন তা৷ পরীক্ষা করতে থাকেন | 

তিনি দেখেছিলেন যেঃ গন্ধকই একমাত্র পদার্থ, 

যর সঙ্গে কাচা রবাঁর মেশালে রবার আবহাওয়া- 

প্রতিরোধক হয়! দীর্ঘ পাঁচ বছর একটাঁন। 

গবেষণা! করেও তিনি সমশ্ত।র কোন সুরাহা করতে 

পারেন মি। এরপর ১৮৩৯ সালের প্রথম দিকে 

এক আকশ্মিক ঘটনার ফলে তিনি সমস্থার সমাধান 

করেন। তিনি এ সমন ভার বন্ধুদের পরীক্ষার 

ফলাফল দেখাচ্ছিলেন। তিনি যে নতুন রবার 

ও গন্ধকের মিশ্রণ তৈরী করেছিলেন, সেট! তরি 

হাতের মধ্যে ছিল হঠাৎ তার হাত থেকে 

কিছুটা মিশ্রণ গরম ফ্টোভের উপর পড়ে যায়। ষ্টোডি 

থেকে মিশ্রণটিকে টেচে তোলবার সময় তিনি অবাক 

হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ষ্টোর উত্তাপে নারি 

গণ একেবারে ঘদূলে, েছে। দন 



১৪২ 

তাঁর দীর্ঘদিনের অক্লীস্ত পরিশ্রমে ফল পেকে 
গেলেশ। তিনি আবিষ্কার করলেন ঈপ্গিত শুকনো ও 
স্থিতিস্থপক ববার। চাললস গুডইয়ারের আনি 

ফাবের ফলে রবাবশিষ্পে উন্নতির পথ খুলে ষায়। 

যদিও চালস গুডইয়ারের অকান্্ পরিশ্রম ও 

পীথদিনের কঠিন স।ধনাধ ফলে রবাগশিল্পে এক 

বিস্ময়কর উন্নতি সপ্তব হয়েছে, হনুও হ্াস্কক১, টমমন, 

ডাণ্ঠণ প্রমুখ গবেষকদের অবদান শেহাৎ কম শয়। 

১৮৪৩ সালে হ্যাঞ্চক বনু পরীক্ষা-নিরীঙগার পর 

সবাপের পাতলা পা ফালিগুলিকে গণিত গন্ধকে 

ডুবিয়ে “দখেছিলেন যে, রঝপের গুণ সম্পুর্ণ 
ধদূলে ঘাচ্ছে। ঠিশি আরও দেখেছিলেন 

খদি ববারকে গলিত গন্ধকে অনেক সময় ধরে 

শিমজ্জিও বাপ! যাষও তাহলে রবার শক্ত ও কালে 

হয়ে যায়। বসত এই পদ্ধতিতে তেরী রব।খ 

হচ্ছে আজকালকার এবোনাইট অথবা ভালক্যা- 
নাইট এবং উপরিউক্ত পদ্ধতিই হচ্ছে বতমানের 

ভালক্যাশাইজেশন | বখারের উপরিউক্ত ধমকে 

গত্তি করে ১৮৪৫ সালে আপ. ডব্লিউ. টমলন 

সবপ্রথম শিউমঠাঁটিক টায়াপ আবিক্ষ|র কগেছিপেন। 

পরবতী প্রায় ৪* বছর ধরে রবার ব্যবহারের 

তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত ই নি--তবে 

১৮৮৮ সালে বেলফাষ্টের ভেটারেনাতী সজেন সার 

জে. বি. ডাঁণ্টন কর্তৃক উচ্চ চাপের বাঁঙাসপুর্ণ 

টাকার দু'টাকাওবালা, তিনচাঁকীওয়।লা! সাইকেল, 

মোটপ প্রভৃতি দ্রুঙগামী যানবাহনে ব্যবহৃত 

ইতে থাকে । আজকাল পৃথিবীর মোট পবা 

সরবরাহের তিন-চতুথাংশই টায়ার নির্মাণে 
ব)বন্ধৃত হয়। 

পৃথিবীর সর্প ক্রমধ্ধঘান চাহিদার জগ্ে ব্রবার 

সরবগাহের সমস্থ দেখা দিয়েছিল। বঙ্থ দুরখত 
অস্বাস্থ্যকর অঞ্চণের গাছ থেকে যে রস অথ 

গ্যাটেক্স পাওয়া যেত, সেগুলি বিভিন্ন পাত্রে সঞ্চয় 

করে পৃথিবীর বিভি্ স্থানে পাঠানো! হতো। এরূপ 
ল্যাটেন.খরবরাহে অনেক বাধার সন্মধীন হতে 

জ্বান ও বিজ্ঞান [. ১+শ বর্ষ, ওয় সংখ্য 

হয়েছিল বলেই রবার গাঁছু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 

উৎ্পাঁদন কর! খায় কি না--সে বিষন্ষে বিশেষভাবে 

বিবেচিত হচ্ছিল। ১৭৯৮ সালে পেনাঁঙে রবার লতার 

(৬1750 70061) আবিষ্কার প্রমাণ করেছিল ধে, 

শুধু গ্রীম্মমগুলীয় আমেরিকায় বার উৎপাদন 
সীম।বদ্ধ থাকতে প|রে না, এটা ভাত কিংবা ইষ্ট 

ইঙ্ডিজেও চাঁম করে উৎ্পাদণ করা যেতে পাঁরে। 

১৮৫৫ সালে হ্বান্কক, প্রসিদ্ধ বোটা শিষ্ট সার ডন্লিউ. 

ভে, হকাগ্গের মর্গে পরামর্শ করেছিলেন, কি ভাবে 

পৃথিবীর অগ্ঠান্ত দেশে রবার সরবরাহ কর! ধায় । 

১৮৫৯ সাঁলে সার ক্রিমেন্টস মারকহাম পেরু থেকে 

ভারতে পিক্কোনা গাঁছ এনেছিলেন । এই সিন্- 

কোনা গাছ স্থানাস্তরণই হ্থাস্কক এখং অন্তাস্তকে 

উদ্বোধিশ করেছিল যে, রবাপ গাছকেও স্থ।নাস্তরিত 

করা যেতে পাবে । ১৮৭৩ সালে বিখ্যাত 119৬6 

)18211161)515-এর ২০** বীজ কিউ উগ্ভানের রয়াল 

বোটাশিকা।ল গ।েনে সার জোগেফ হকার কর্তৃক 

পরীক্ষিত হবার জন্তে পাঠানে” হয়েছিল। কিন্ত 

অঙগুলি বীজের মধ্যে মাত্র ডজনথ।নেক অস্কুরিত 

হয়েছিল। এই অঞ্চুদিত বীজের ছন্বটি চারা ১৮৭৩ 

সালের ২২শে সেশ্টেঘর কলকাতার রয়াল 

খোটানিক্যাল গাডেনে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭৩ 

সালের ২+শৈ সেপ্েম্ষরই প্রাচ্যে রবার চাষের 

প্রথম স্থচন। হয়। এভাবে পৃথিবীর এক প্রাস্ত 

থেকে অগ্ত প্রান্তে রবার গাছ ছড়িঘ্বে পড়ে ছিল। 

এতক্ষণ স্বাভাবিক অর্থাৎ গাছ থেকে নিঃহতি 

রধার পর্ন্ধে ধলা হলো। এবার সংঙ্লেষিত 

রবার ল্বন্ধে ব্ছি। সংশ্লেষিত রবার বলতে 
বুঝা, যা মাস্থযের দ্বারা তৈরী এবৎ যাতে 
প্বাভাবিক রবারের সমস্ত গুণই সমপরিমাঁণে 
কিংবা কিছু পরিম।ণে বর্তমান থাকে । রসার়ণের 

তষায় রবার হচ্ছে পলিমারাইজ ড. হাইড্রোকার্বন। 

এই পলিমারাইজ.ড. হাইড্রোকার্ধন ক্সাবার আই* 
-পোত্রিন র্যাডিফ্যাল দিয়ে গঠিত। পলিমারাই- 
জেসন প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের একাধিক-কঅথুত্র 
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রাসাঘনিক সংযোগের ফলে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট অস্ত 

কোশি নতুন পদার্থের হি হয়। ঘযেবস্তবা পদার্থ 

পলিমারাইজেসন প্রক্তিয়ায় অংশ গ্রহণ করে 

তাকে পলিমার বলে। যেমন--ইথিলিন (05. 
077%) একটি পলিমার। এটি পলিম।র।ইজেসন 

প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে স্বাভাবিক রবারের 

উপ|দাঁন আইসোপ্রিন সৃষ্টি করে। 

প্রায় ১৮১০ সালে সংশ্লেষিত বলার ট৩ুসীর 

গবেষণা আরভ্ত ইম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময 

জামানর] ২, ৩, ডাইমিথাইল বিউটাডিণ খেকে 

মিখাইল রবার শামে একটি লি্ই ধরণের 

সংঙ্জেষিত রধর তৈরী করে। প্রান ১৯৩০ সালে 

যুক্তধ|&ে বাণিজ্যিক ভিভ্ভিতে রখাবের মঙ পদ।থ- 

বিভিন্ন প্রকার রধারের কাঁচামাল ও 

নচামালি 

হিঠিয়া গাছ- 
নিঃক ৬ ল্য।টেক ূ 

(৮17 

বিউট[ডিন +- 

রবারের ইতিকথা 

পলিমার ইউনিট 

_017১- 0-001- 01 2 

চি 017 া 67] নক 017--0৮17 77 (012 -- ০]41-- 

১৪৩ 

সমূহ তৈরীর জন্তে উঠে-পড়ে লেগে যাঁয় এবং যুক্ত 
বাষ্টে হখিলিন ডাইকোত|ইড এবং সৌডিমম 

পলিসাপফ[ইডের বিঞ্রি্নার ফলে থাঁয়োকলি মাষে 

প্রথম সংশ্সেষিত বর প্রস্তুত হয় । 

সংশ্সেষিত রবার প্রস্ততিতে তিনটি বিদর বিবেচনা 

করা হয়। বিষয় তিনটি হচ্ছে--0১) উপযুক্ত 

কচাম।ল প্রস্ততি, (২) যখোপমুক্ত পলিমারাইজেসন 
ও (৩) যৌগিককরণ | .কি ভাবে সংগ্সেষি ত ববার 
প্রস্থত হয়, শার মখোপণুক্চ বিবরণ প্রবন্ধের কলেব্র 

ধুদ্ধির আশঙ্গায় দেএয়। হলো শা শুধু বিভিন্ন 

প্রক|ব ব্ুপাব প্রস্তিতে বাবহধভ ক্াচামশ & 

পরিমাঁর উউনিটেত বিবরণ নিনলিপিত ভাশিকায় 

দেধপ| ৯1 

পলিমার ইউনিটের ডাশিক।- 

প1শজািক নাম 

দ্|ভ|বিক পবা 

(21001191 101)001) 

আগে যেও 

স্টিয়ারিন ূ নামে পরিচিত, 
06175 বর্তমানে 51) নামে 

". পরিচিত। জামান 
নম বুনা-এস 

0178 তে 

আইসে।বিউটিলিন | মা 
৪৬০ ০0৮৪-০0-00 5- 0৮ 00070 2 বিউটাইল রবার 

আইপোপ্রিন | (31751) 
ভা 

ক্লোরোশ্রিন - 0175-৮0-01 -0171575 নিওপ্রিন রবাঁর 

] 
6] , 

ফিউটাডিল +. -07,-07৮07-0078- 087 এটা সাধারণতঃ এন টাইপ 

আার্িলোলাইটি ল | নামে পরিচিত । তবে বিশেষ 
০ বিশেষ নাঁমগুলি যথাক্রমে 

বুনা-এন (জার্মেনী), গুডরিচ 
 শ্রধাঁর। গুডইফ্ায় রবার, ইউ. 

এস, ববার | 



৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

0০৮59 -085759-9-১- সোডিয়াম পলিসাল- 
ফাঁইড 4 জৈব ডাই- 
ক্লোকাইড 

০75 

| | 
ডাই মিথ|ইপ 
সিলোক্সেস | | 

তাত 

০, 

- 570 -5-0 -81-0 

০ 

[ ১৭শ বর্ষ, ওয়.সধ্যাযা 

থায়োকল্ম্ রবাঁর 
॥ ॥ 
১ 9 

০175 

| 
সিলিকোন রবার 

ূ 
0৮7, 

রণচি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র 
শ্রীমণীজ্্নাথ দাস 

এই বৎসর নববর্ষের প্রথম দ্রিনে ঘটনাচক্রে 

আমি রাচির নিকট এক পাহারের গুহার মধ্যে 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের তিনটি অস্ত্র আবিষার করিতে 

সক্ষম হই! এইগুলি গ্রয।নিট পাথরের টৈয়ারী 

বর্শ। ও কুঠার ফলক- শ্বাস প্রায় পাঁচ-ছয় ইপ্চি ও 

চওড়ার প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি হইবে। 
এই পাথরের অন্ত্রশস্ত্রগুলি লইয়। প্রিষ্নবন্ধু ও 

প্রখ্যাত ভৃতত্ববিদ্ শ্রীঅমিয়কুষার দত্ত মহাশয়কে 

দেখাই। তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিষ্বা বলেন, 

তিনটি অস্ত্রের মধ্যে বর্শার ফলকটি নিঃসন্দেহে 

্সশ্তরযুগের মানুষের হাতের তৈয়ারী জিনিষ এবং 

একটি কুঠার ফলকও খুব সম্ভবতঃ তাই, তবে অগ্ঠ 
কুঠাঁর ফলক অম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নহেন। 

যতদুর মনে হয়, প্রস্তর-লিমিত এই অন্ত্শক্মগুলি 
কমপক্ষে পনেরো হাজার বৎসর পূর্বেকার--প্রাঁয 

ক্রোম্যাগ নন মানুষের সমসাষধিক। এই সময় 
আগুনের ব্যবহার ভাল করিগ! জান! থঞ্কিলেও 

কৃষিকার্ণ সম্পুর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই সকল আদিম 

মানবের আবাস ছিলি গিরিগহ্বর, আচ্ছাদন ছিল 

গশ্তচর্ম আর আহার্ধ ছিল মগয়ীলন্ধ মাংস, মাছ ও 

ডিম শ্রবং বন হইতে আহত ফল, মূল ও কন্দ আর 
পল্ভবতঃ ভুধ। 

পুর্বোপল যুগেই (99196011010 4১৪০) মানুষ 
ঘোঁড়াকে পোঁষ মানায় | এই কালের মানুষের 

আকা নানারকম সজীব জীবজন্তর স্থম্দর রডীন ছবি 

গুহাগাত্রে কোথাও কোখাঁও পাওয়া যায়। ইহার 
নরম পাথরের বেশ মৃতি গড়িতে পারিত। ইহাদের 
তৈয়ারী কর! হাতীর দাঁত ওহাঁড়ের উপর থোদাইযের 
কাজ কখনও কখনও পাওয়া যায়। তবে ইহাদের 

কোন রকম রন্ধনপাত্র ছিল না। ইহারা হাঁড়ের নু 

ব্যবহার করিত। এই সকল আদিম মানুষ বনে- 

জঙ্গলে ম্যামথ, বাইসন ও বড় হরিণ শিকার করিয়া 
বেড়াইত। 

ক্রোম্যাগনন জাতীয় আদিম মান্য সোজা ও 
লঙ্কা ছিল। ইহাদের পলাট প্রশস্ত ও চিবুক সুগঠিত 

ছিল এবং ইহাদের মপ্তি আধুনিক মানের 

মন্তিক্ষের সমান বড় ছিল। 

পুথিবীর বিভির স্থানে এই পর্যস্ত নিয়াগারথাঁল 

ও ক্রোম্যাগনন লামক আদিম মাঙ্ষের প্রায় ছুই শত 

জীবাখা (£08811) আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ভারতের 
শিবাঁলিক পর্বতশ্রেণীতে নরকপির জীবাশ্ম পাওয়া 

গেলেও এদেশে এখনও পর্যন্ত প্রাচীন মানবের কোন 

জীবাশ্ম সংগৃহীত হয় নাই। সেই জন্ত আমাদের 
দেশে এঁতিহাসিক, নৃতত্ববিদ্গণের পক্ষে এইট 
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দিক দিগ্না গবেষণা করিবার প্রচুর সম্ভাবনা 
রহ্য়াছে। 

ক্রেম্যাগনন মাস এখন হইতে প্রান ২৫০০০ 
বৎসর হুইতে ১৫*** বৎসর পূর্ব পর্বস্ত বিচরণ 
করিত। ফক্রালে ক্রোম্যাগ নন নামক স্থানে এক 
গহ্বরে এই জাতীয় মানুষের কঙ্কাণ ১৮৬৮ সালে 
প্রথম পাওয়! যায় বলিয়া এই নামের উৎপত্তি। 

রাচি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ১৪৫ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্র/তে সোঘ নদীর 
ধারে এবিভিলেতে প্রাচীন যুগের প্রস্তর-নিমিত 
অনেক অস্ত্র পাওয়া গ্রিয়াছিল। ভারতবর্ষে ক্রুষ- 

ফুট নামক এক ইংরেজ ভূতত্ববিদু ১৮৬৩ সালে 
মান্রাজ অঞ্চলে সবঞ্জথম প্রনস্তরযুগের মা্থষের 

অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্ার করেন। তাঁহ।র পর ১৮৭৭ 

সালে স্ুবিখ্যাঁত ভূবিজ্ঞানী ভ্যালেন্টাইন বল 

রণচি জেলান়্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্র। 

আর নিয়াগডাঁরথাল মানুষ ইহার অগ্রে, বর্তমান কাল 

হুইতে প্রায় ৬১**০ বৎসর হইতে ৩৫০০* বৎসর 

পুর্ব অবধি ইউরোপ*ও মধ্যএশিয়া পর্ঘটন করিত। 

১৮৫৬ সালে জার্ষেনীর নিয়াগারথাঁল নামক স্থানে 

এই শ্রেণীর মানবেন জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায়। 

নিয়াগারথাল মাগ্ুষের ললাট অপ্রশন্ত ছিল, ইহারা 

সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিত। 
প্রাচীন মানবের জীবাশ্ব ও নির্বাপিত অঙ্গারের 

মধ্যে রেডিও-কার্বনের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়! 

আজকাল উহাদের সময় নির্ধারণ করা অনেক সহজ 
হইয়াছে। 

৮১ 

দক্ষিণ বিহারে একাধিক পাথরের অস্ত্র সংগ্রন্থ 

করেন। ইহার পর ন্মরণীয় পরলোকগত নৃততবিদৃ 
শরত্চন্্র রায় মহাঁশতের অবদান । গুহাবাসধ 

আদিম মানবের এই সকল উপল নিদর্শন সত্যই 
বিশেষ কৌতৃহলোন্দীপক | 

সার জন লাঁবক (পরে লর্ড এভেবানি ) প্রস্তর 

যুগকে পুর্বোপলীয় (31980110015) ও নবোপলীয় 
(6০116)1০), এই ছুই ভাগে বিভক্ত কনেন। 

পুর্বোপল যুগ বর্তমান সময্স- হইতে লক্ষাধিক 
বৎসর আগে জারস্ত হইয়া! প্রায় বারে! হাজার 

ব্সর পুর্বে শেষ হইয্বাছিল।- আর নবোপল 



১৪৬ 

যুগ ঠিক ভাহার পর আঁবস্ত হইদা এখন 
হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পুর্বে সম 
হইয়াছিল 

নবোপলীম যুগের অস্বশঘ্ন পুবাপেক্ষা গনেক 
স্পৃখ। ও মহ্গণ ছিল। এই সমন মাঁভিন কসিকাধ 

আরস্কু করে আর রন্ধনশিগ্ঠার উন্নতির সঙ্গে শালা 

নকম পানর প্রস্বভ সুক হয়। কুকুর গীকঃ ভেড়া, 

ছাগল, এুকগ উদ্যাদি পশপালন "ই কালেই 

তান ও বিজ্ঞান [ ১*শবর্ধ, ওক সংখ্য। 

সম্ভবপর হয় এবং বয়নবিদ্যারও বথে্ট উর্রতি হয়। 
এই সময় মানুষ অলঙ্কার হিসাবে শে!নার ব্যবহার 

আরন্ত করে। এই কালের অনেক পথিরের তৈয়ারী 

তীরের ফল। পাওয়া যায়। ইহার পরেই তাম্যুগ 

[খর সংগৃহীত পাথরের অস্ত্রগুলি পুরাতন প্রস্তর- 
মগের বলিয়া অনুমিত হয়। 

[এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রদত্ত আলে|কচিত্রটি লেখক 

কর্তৃক গুহী 51 ] 

জৈব আলে 
রমেন দেবনাথ 

কর্ধদেব অস্তমিত হবার পর চতুদিকে অন্ধকার 

ঘনিয়ে আসে । মর্তোর মুন্ঞ্রদীপ, বৈদ্যুতিণ 

খাটি থেকে শুক করে নভঙ্থলের চক্র 55, 

নগর প্রড়তি কজ্্যোতিক্ষম ুলী-সকলেই এই 

রকমের আলো আছে, য। জীবদেহ থেকে 

উৎপন্ন হম। একেই বলা হয় জন আলো 

(819100176505170৩) 1 মেমিবাঁতি। বৈছাতিক 

বাতি ইত্যাদি অট্দব আলেতে যেধন উজ্জলতা 

উজ্প ভত্রাফ | 

“অন্ধকার দুরীকরণে অংশ গ্রহণ করে। এট আছে, তেমনি উত্তাপও আছে। কিনব জৈব আলোর 

আলো জড় পদার্থ থেকে কিজ্জুরিত হয়। জীবের 

সঙ্গে এরর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আর এক 
বেলায় ঠিক ভার উ্টো-এই আলোতে কোন 

উত্বাপ নেই, আবার ওক্জল্যও তুলনী্ভাবে কম। 



মাচ, ১৯৬৪ | 

অনজৈব আলোর মত টব আলেতেও 

প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং অপবর্তন (0870 

000) প্রভৃতি আলোর সাধারণ 

পরিলক্ষিত হয় । 

সজিব আলোর রাসাম্নশিক ডিওি২-উ৬ব 

আলে! রাপাপনিক আলোরই (00102110101- 

1530611০6 ) একটি বিশেষ ক্ষেত্র! অপ্রভাঃ 

ধর্নগুনি 

(0150503110155067106 ) জন্তেঠ সমণ্ত ১৬২ 

আলোর বিকাশ ঘটে খাকে। অঙ্গগ্রভা আনে” 

বিকিরণের একটি বিশেষ ধম এল ফণে 
অন্ধকারেও কোন কেন পদার্থ খেকে এক 

রকমের দীষ্চি বিকিপ্নিত ইধ়। সেই পদা্থগুলিবে 
বলা হয় অনুপ্রভ (01)951)101১০৪1)) পদাথ। 

(জৈব আলো ১৪৭ 

বিক্রিয়াটি শিষ্পলিখিত ভাবে প্রকাশ করা 

হম়। 

1.11১1157 2003 ০৮15170647705004101817 

1 17147 [71010017111 2 2০ চারি বোর, রঃ 

[.-৮ (05100110117) 

বিধি়। কোষের 

মো] গখবা কো খের বাতৃন্বে সম্পর হয়| 

এলো পাসাধ়শিক 7. 

হই আলোর ছটা কোন সময স্থায়ী (ব্য উ- 

সস1) আবাদ কোন সময ক্ষণস্থাী (জোনাকী- 

শ্র/ণাদের ক্ষেত্রে আলো 
৬ৎপাদনকাব! অঙএভ কণ। প্রেটোপ্লাজমে বিচ্ছি্ন- 
111 এক লোনা 

৬।খে ছডাপো থাকে? কিন্তু বহুকোসী প্রাণীদের 

অন্রপ্রভ আদপ্রাণা। ও 

ফরাসী দেশীয় শাঁরীরবিদ্ র্যাঁফেল ডুবয়স জৈব 
আলোর রসাক্বন সম্পর্কে সর্বপ্রথম গধে্ষণা 

করেন। জৈব আলোর মূলে হশো-ণুসিফাখেজ 
নাক জাঁরক বসের (702506) সাহায্যে 

আলোক উৎপাদনকারী পদার্থ দুসিফাপিশের জার 

(05%108097)1 লুসিফারেজ এবং পুসিফারিন 

লুসিফার শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অথথ হচ্ছে 

আলোর বাহক। জৈব আঁলোর সাধারণ 

গ্েত্রে শরারের কোশ নিদিষ্ট স্থানে অনুপ্রত 

পদাথ সীমাবদ্ধ খাকে। 

কীট-পতঙ্গ ছাড়া অমন্ত 'জব অঞ্লার 

উদ্দাহরণই সামুদ্রিক প্রাণীতে দেখা যাঁ্। জৈব 

আলোর চ্ছটা সব সময়ই সবুজ বা সরুজাঁভ 
নীল বশের হয়ে খাকে। 

উজৈব আলোককে ,দু-ভাগে ভাগ করা যায়. 

(ক) উঞ্জিদ-জগৃতে্ জৈব আলো অবৎ (খ) প্রা 
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জগতের জব আলো | উদ্ভিদের মধ্যে শুধুমাত্র 
ব্যার্ট্রিরিয়া এবং ছত্রাকের মধ্যেই জৈব, আলোর 

প্রকাশ দেখা যাঁয়। পচা মাছ, মাংস ইত্যাদিতে 

অন্ঠপ্রভ ব্যাক্টিনিয়া জন্মাফ; ফলে এগুলি 

থেকে আলোর হাতি বের হয়। অনেক ছত্রাক- 

জাতীয় উত্তিদ থেকে উজ্জল আলো বিচ্ছুরিত 

হয়। এ ছত্রাকগুলি দেখতে অবিকল টেবিল 

ল্যাম্পের মত। 

উত্তিদের তুলনায় প্রাণী-জগতে জব আলোর 

ওরীন ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, তন্ন সংখা 

(৩) অঙ্কুরীমাঁল প্রাণী (£81161102) 

(৪) শশ্বকজাতীব় প্রাণী (10110508) 

(৫) সদ্দিপ্ প্রাণী :0)০০০5) 

(৬) কণ্টক-ত্বক প্রাণী (:01)17709062720919) 

(৭) মতশ্যজাঁতীস্ত প্রাণী (15083) 

উভচর, সরীক্ষপ, বিহঙ্গ এবং শ্ুগ্পাখী প্রাণীদের 

মধ্যে জৈব আঙ্ছোর অস্তিত্ব নেই। 

আদি প্রাণী £--জব আলো সর্বাপেক্ষা বেশী 

পরিদুষ্ট হয় আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক আদি প্রাণীতে। 

রি 

উদাহরণ অনেক বেশী। প্রকতি-বিজ্ঞানীরা প্রাণী” 

জগণ্ডের নিমলিখিত বিভাগগুলিতে জৈব আলোর 

অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন । 
(১) আঁদ-্প্রাণী (0:910209) 

(২) একনালী-দেহী প্রাণী (09৫15176196) 

রাঁতের উজ্জল সাতার (জেলি এস) 

রাত্রির অন্ধকারে পমুক্পোপকুলে বিচরণ করলে 

সমুদ্রের জলে এই আলোর হ্যুতি দেখা খায়। 

[লেখক বঙ্গোপসাগর এলাকায় 22001088091 

চ০1510-ঞ গিয়ে একটি স্বীপ থেকে রাত্রি 

বেলায় নৌকায় করে ফেরবাঁর সবক ধীঁড়ের আখাঁতে 



মাচ, ১৯৬৪ ] 

বিক্ষিপ্ত, বিতাড়িত জলরাশিতে এই টজব আলে 

প্রত্যক্ষ করেন ]। 

আরি-প্রাণীর অন্তর্গত ফ্লাজেলেটা বিভাঁগে 

কতকগুলি প্রাণী আছে (06095017010, 10৫61 

1০৪ প্রভৃতি), যা থেকে এই আলো বিষ্টি ও 

হয়। এদের প্রোটোপ্লাজমস্থিত অন্ুপ্রভ কণা- 

গুলি উত্তেজিত হলেই তাঁথেকে জো।ভি নির্গত 

হয়। অনেক সমশ্ন সমুদ্রে এই জাতীয় অ।থু- 
বীক্ষণিক প্রাণীর সংখ্যা এত বেশা পরিমাণে 

জৈব আলো ১৮৭ 

পৰিচয় আছে। এই বিভাগেরই অন্তর্গত একটি 
সান্ড্রিক প্রাণী (০৫০19 ৪1115) আছে, যায 

উজ্জণতাঁর জন্ঘে একে সামুদ্রিক জোনাকী বলা 

হয়েথাকে। এই অস্ধপ্রভ প্রাণী তার আলোকিকে 

(যান মিলনের সঙ্কেত হিসাবে বাবহার করে! 

গ্রীষ্মের অন্বকার রাত্রে যৌন মিলনের সময় এই 

কু্রকয় প্রাণীগুণি সমুদ্রের উপর ভেসে ওঠে। 
পৃরুষের তুলনায় স্ী-প্রাণীরাই অধিকতর উজ্বণ। এই 
উজ্ব্ণ আলো।কেএ সঙ্ষেতে পুরুষ প্রাণীগুলি আকুষট 

আংলাপ ম[ছ্রে উজ্জল কসিকা | 

থাকে যে, তাপের জন্ঠে সমুদ্রের জলের গং 

বদলে যাঁয়। এঁ জাতীয় অসংখা লাগ 

প্রাণীদের জন্তেই লোহিত সাগরের রং লাল। 
একনালী-দেহী প্রাণী £--আদি-গ্রাণীর পরনে 

জৈব আলো দেখা যাঁয় জেলী ফিপ, সামুদ্রিক 
কোর্যাল, সাগরকুম্ম (968 4১719101)6) ইতাদি 
একনালীদেহী প্রাণীতে। জেলী ফিসের মধ্যে 
একটি প্রাণী 72616£18 0001008 এত বেশী 

পরিমাণে উজ্জ্বল যে, একে 'রাত্রির উজ্জল সতাক' 

বল! হুয়। 
অঙ্গুরীমাল প্রাণী £--এই বিতাঁগের কতকগুলি 

প্রাণী থেকেও আলো বিজ্ছুরিত হয়। রাত্রির 

অন্ধকারে কেঁচোর চকচকে আলোর সঙ্গে সকলেরই 

সেখ 

হয়ে হী ।খাপের মঙ্গে মিলিত হয়| 

শগ্র্ণজাঁমান প্রাণা £-এই বিভাগের অক্টো 
পাঁপ, সুইও ইত্যাদি প্রাণীগুলি অন্থপ্রত । এছ্ের 
শরীরে একটি করে কাণির খলে থাকে । এই 

বলিব থলের নিকট একটি বড় গ্রন্থি খেকে উজ্জল 
নীল বর্ণের রস নিংহ্ছত হয় এবং এর জন্তেই 
এ প্রাণীগুলিকে উজ্জল দেখায় । 

সুন্দিপদ প্রাণী £- কীট-পতঙগ ইত্াদদি এই 

বিভাগের অন্তর্গত । জোনাকী পোকা উজ্জল 
আলোর কথা সর্বজনবিদিত। দেহের অন্কদেশীয় 

($6০0৪]) শেষ খর্ডের (55800600) আলো! 

উৎপাদনকারী অঙ্ুপ্রত অংশ থেকে উজ্জল: 
সবুজ বর্ণের আঁলো, বিচ্ছুরিত হয় এই আলো. 
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স্লী এবং পরুন প্রাণীর মিপনের সঙ্কেত হিসাবে 

ব্যবন্াত হয়| জানা পোকার 

আলোর জঙ্তে একটি মুখ্য ইসনিক ভাপ প্রাণ 

একবার এই 

ফিরে পাঘ। পসৈশিকটি প্লেটের আগাতে 

গুপ্তরভাবে আহত হয়ে পাড়া বুণেটটি অঙ্গ 

বের কর দরকার ডাঃ শসা ব্রুধপ্ 

সবহ আছে, চন শালো। অঙ্গকরাচ্ছিন 

যুদ্ধক্ষেত্রে আলো আসবে শ1থ। থেকে ? ভাক্সিরের 

মাখ|য় '5খন একটা বুদ্ধি খেপে গেখ। শিনি 

অনেকগুলি গোঁশাকী পোকাকে পচ 

উরে পুরলেশ, ফলে বেশ উজ্জ্রদ আলোর হর্টি 

হলে! এবং এই আলে 105 অপারেশন করে ডাক্তার 

খুলেটটি বের করেন । 

সালে। ডাক্তাপেখ নাম ৬1111010005 0301684, 

তিনি একজন খ্যতনাধ। চিকিৎসক হিলেন। 

নত শু 

একটি 

ঘটনাটি ঘটে কিউবার ১৮৯৮ 

এই বিভাগেরই অন্তর্গত চিংডিআ শী একাট 
শুদ্রকায় প্রাণী (0৮100141169) থকে আলে। 

নির্গত হ্য। এদের মুখের কাছে একটি বড় গ্র্থি 

আছে, তাঁথেকে ডজ্জপ শাপ বণের ধস নির্গত হয়| 

এই প্রাণীর একটি বিশেধস্থ এই বে, ভিজা অবস্থায়ই 

শুধু এদের শরীর থেকে আলে নিত হয়, কিন্ত 
শু অবস্থায় শয়। বিজ্ঞ/শীরা “দেখেছেন যে, অল 

থেকে তুলে শুকিষে রেখে অনেক দিশ পর (২৭ বহর) 

আঁধাপ জলে ভিজিবে দিলে এ মৃ5 গ্রাণার শগার 

থেকে আলো নিশি হয়। 

কক-+ক প্রাণা 2- আারামাছ। পালক-হাবকা 

প্রভৃতি প্রাণা এই বিভাগের অজ্ঞ । এই 

বিভাগের অফিউরমডিয়া শ্রেণীর ভস্গুপ-তারকা, 

বাঁলি-তারকা ইত্যাদি প্রাণাতে £জব আলোর 

বিচ্ছু্ণ দেখা যাঁযু। 

জ্ঞান ও বিভ্ভান [ ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

মত্চাঞানীয় প্রণী সামুদ্রিক মাছে জৈব 

আলোর বিস্ট্রণ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 

অশ্টপ্রভ মাছ সনুদ্রেব অতণ জলে গভীরে (৪০০০ 

ঘট ) খাপ করে, যেখানে কুর্যের আলো! কোন দিন 

পৌছায় দা। শিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এই জৈব আলো! 

পথ প্রদর্শন, শিকার সংখ্রহ, আত্মরক্ষা 

৯ঠ্য[্5 সহায়তা করে। ভিন্ন ভিশন মাছের 

ভিগ্ন ভিন্ন জামবগা থেকে ছাতি নির্গত হয়। একটি 

এাছের শরীরের নীচেখ পিকে সারিবদ্ধভাবে ছুই 

সরি অঙ্গগভ পদার্থ থেকে আণে। বিচ্ছুরিত হয়| 

আলপাপ মাছের মাথাগ গ্রিকে ছুইটি কথিকা 

(1017190]5) আছে। এই কধিকাতে অন্রপ্রভ 

পদার্থ থাকার তাখেকে উজ্জল আলো বের হয়। 

এই উচ্জল ছাতির আকধষণে অস্তান্ত মাছ 

ভাগের দুখগহ্বরে এসে পতিত হয়। এইভাবে 

আহাঞ্জলার মছ শিকার সংগ্রহ করে। কতকগুলি 

মাছ আছে ( ইন্দোনেশিয়ার 1১0001১1611)0192), 

যেগ্তলি নিজেরা উজ্জল নধ়ঃ কিন্তু তাঁপা তাদের 

শরীপনাভ্যন্তরে অনুপ্রভ উজ্জল ব্যার্টিপিয়া পোষণ 

করে ব্যাক্টরিরিয়া মাছের শরীগ থেকে খা 

সংগ্রহ করে এবং প্রতি |নে মাছ ব্যাক্কিপ্রিয়া থেকে 

আলো] পান্ন। এভাবে ছুটি জীব পরম্পর কতৃক 

উপক্কত হয়। পারস্পরিক উপকারে এই সহব- 

হ]ণকে মিখোজ*বিতা বা সিমবায়োসিন বলা হয়। 

উপরের বর্থনা খেকে আমর। জৈব আলোর 

নিঘ্ললিখি৩ কাধকারিতা উপলব্ধি করতে পারি 

(১) পথপ্রদর্শন। (২) মিলনসসন্কেত, (৩) খাস” 

সংগ্রহ, (৪) আত্মরক্ষা, (৫) মিথোজীবিতা। 

অপ্গাম বৈচিত্র্যময় জীবজগতের : অগ্ততম বিশ্ময় 

হলো এই জৈব আলো। জৈব-রাসায়নিক গবেষণার 

ক্ষেত্রে এটি এক নতুন খোরাক জ্ুগিয়েছে। 

৬17৮৭ 



রক্তের উত্তরাধিকার সুত্র 
শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী 

জ্ঞান ও বিজ্ঞ/ন' পত্রিকার গজ সেপ্টেম্বরের 
সংখ্যায় শ্রী্্খমষ ভট্টাচার্য 'রুক্তের শেীবিভাগ- 
প্রবন্ধে রক্ত দেওষ়! ও নেওয়ার বিধি-নিষেধ এব 

তাহার কারণগুলি বিশদভাবে বর্ণন। করিয়।ছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধে রক্তের উত্তরাঁধিক।র হুত্র সঞ্চনধ 
আলোচন৷ করা হইয়ছে। পিঠামাতাব রক্তশেনী 
জান! থাকিলে তাহ।দের সন্তান-সন্ততি কি কি 
রক্তশ্রেণীতুক্ত হইবে, ঠাঁত! বলা যাইতে পারে । 

এই কথা সকলেই জানেন মে, মাসের রক্তকে 

চ[রিটি বভিঃপ্রকীতিয় (17610 516) গ্রুপে ভাগ কণা 

হইয] থাকে ; যথা--0,&১ ট ও &81 0, ও 7 
হইতেছে তিনটি জিন। সমগোত্রীয় ঝ৷ ভিন্নগো তরী 
ষেকে।ন দুইটি জিন মাল্গসের ২৩ জোড়া ঞ্রেমো- 
সোমের 'এক জোড়ার মধ্যে একই স্থানে (9০75) 

অবস্থান করে। তুলনামুলঞ্ভাবে ৯ ও 73 জিন 

দুইটিকে প্রকাশ্য (19092011810) জিন এবং 0 

জিনকে অপ্রকাশ্ত (7২০০০381%০) জিন বলা হইয়! 
থাকে; অর্থাৎ 4 বা ৪ জিনের সংস্পর্শে 0 

জিনের বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে, কিন্ত 
তাহাদের অনুপস্থিতিতে 0 জিনের বৈশিষ্টা প্রকাশ 
পায় | আঁবর 4 ও টউ জিনের একত্রে অনস্থ/নের 

ফলে দুইটি জিনের বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রকাশ 
পায় এই কারণে & ও ৪-কে সমপ্রকাশ্থ 
(0:০-009201091)6) জিন বলা হয় তেইশ জোড়া 

ক্রোমোসোমের মধ্যে প্রতিটি যানুষ প্রতি জোড়া 

একটি ক্রোমোসোম পিতার নিকট হইতে এবং 

অপর ক্লোমোসোমট ম|তার নিকট হইতে পাই! 

থাঁঞচে। ম্থতবাং মারমের রঞ্জন অজ্তঃপ্রকৃতি 

(3619150৩) গ্প পিতা-মাতা হইতে প্রা 

জিনদর়ের উপর শিওর করে। তিশটি জিন হইতে 

ছয়টি সন) অস্তংপ্রকতি গ্রুপ গঠন কর। যাইতে 
পাঁরে $ ধথা-(১) 00, (২) 40), (5) 24) 

(5) 00), (৫) 1313 ও (৬) 01 আযান্টিজেন ও 

আযান্টিণডির সম্পর্কের দার। বিচার করিলে ৫ ও 
£€) এব 031) ও 030 র মধ্য পাথকাা ধরা 

যাদু না। ৬ এ 09 শস্ধঃ প্রতি অঙ্গলারে 

বিভিন্ন হইলেও পহিঃপ্রকৃতি অন্গসাগে তাহার! 

শগাভিম। এই কাপণে 2১৫৮3 ০0-কে & 

গ্রুপ এবং 130 ও ৪০-কে 3 গর হিসাবে 

পর] হস। অন্ত্রঃপ্রকৃতির 00 3 &13 গ্রপকে 

যখকমে বহিঃপ্রকা5ত 9 গ্রুপ ও 3 গ্রুপ 

[হস।বে গণা করা হয়।, সব রকম বহিঃপ্রক্কৃতি ও 

অস্থঃপ্রকৃতির গ্র,পঞ্ডণি নীচে দেওয়া হই্টল। 
বহিঃপ্রকৃতি অস্থঃপ্রকৃতি 
0 00 
/ 2১00১ ঠ৫৯ 

3 10), 3) 

&3 23 
চ|গিটি বছিঃপ্রকতিন এাপের মধ্যে দশ রকম 

ভাবে বিবাহ হইতে পারে এবং সন্তান-সন্ততি 

কেন্ গ্রুপ হইবার কি রকম সম্ভবনা আছে, তাহা 

নীচের তালিকায় দেওয়া হইপাছে। 

সম্ভান-পস্ততির শ্রেণীবিভাগ । বগিঃপ্রক্কতি ) 

বহিঃপ্রকৃতি অস্তঃপ্রকৃত্ি 0 4 ৪ 

(ক) ০১৮০0 00১%009 সকলই ৮ ০ ৪ 

(খ) 0৯4 (১ ০০ * && - সকলই হি পু 



১৫২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১৭শবর্ষ, আসংখা 

(২) ০00১৮ 80 অধ্ধা*শ অর্ধংশ 4 রি 

(গ) ০0৮) (১ ০০*ট৪ট ৮ সকলই - 
(২) 00) 480 অর্ধাংশ ০ অর্ধংশ 2 

(ঘ) ০৯১৪ ১০ * 49 টি অর্ধাংশ অর্ধাংশ 7 

(উ) ১৮4 (১) 4১ ৮ &/৯ পপ সকলই ১৬ বকা 

(২) 4০0 ৮ &/। - সকলই ৮ 

(৩) ০» &0 * খকচতুর্থাংশ ঠিনচতর্থাপশু ৪ 

(৮) ঠিখা। (১) 4৯৮33 - - - সকলই 

(২) 4০৯৮1] -- - অর্ধ*শ অর্ধ ংশ 

(৩) 4১৫১৮ 80 ৮ অর্ধা শ ৮ অর্ধাংশ 

(৪) £0১৮ 90  ণরধচ্উর্থাংশ ণকচতর্যাংশ একচতুর্থা'শ একচতুর্থাংশ 

(€) ৮3 (১) ৯৯ ৮ চট) অর্ধ শ ৮ অর্ধীংশ 

(২) 4১০৮ &) গর্ধা শ একচতুর্থাংশ একচভুর্থাংশ 

(জ) 8*1১ (১) 18৮91 - - সকলই পপ 
(২) 1360)৯130 গণাচতর্খা শ ৮ (ওনচতুর্থাণশ ৮ 

(৩) 1730 %*1737 - - সঞ্চলই টি 

(ঝ) 13৮ 49 (১) 733" &13 ৮ শ্ অর্ধাংশ  অর্ধাংশ 

(২) 90৯43 - একচতভুর্ব।ংশ অর্ধাশ একচতুর্খাংশ 

(৭) ৮৪৮৪ 49 % &3 -- একচতর্থাংশ একচতুরাংশ অরধাংশ 

সম্ভাবনা লাই | 

উপরিউক্ত তালিকা 'হইতে দেখা যাইতেছে 

যে, পিতা ও মাতা উভয়েই যদি 0 শ্রেণীভুক্ত 

হন, তবে তাহাদের প্রতিটি সস্তান 0 গ্রুপের হইতে 

বাঁধ্য-_অন্ত গ্রুপের রক্ত তাহাপেপ্স সম্তন-সম্ততির 

মধ্যে পাওয়া যাইবে না। পিতা ও মাতা উভযেরই 

যদি ১ গ্রাপের রক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের 

সন্তান-সন্ততি 0 গ্রুপ ও 4 গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

থাকিবে এবং 0 গ্রুপের সন্তীন-সম্ততি হওয! 

অপেক্ষা 4 গ্রুপের সন্তান-সন্ততি হইবার স্ভবনা 

বেণীথ|কিবে। কিন্তু তাহাঁদেব 3 অথবা £১8 গ্ুপেখ 

কোন সন্তান-সন্ততি হইবে ন। পিতাব রক্ত £১ 

গ্রপের ও মাতার রক্ত 9ি গ্রুপ অথবা বিপরীত 

অবস্থায় তাহাদের সখ গ্রুপে সন্তান-সন্ততি 

হষ্বার সন্ভাবন! আছে। ম্বহা"পিনগার থে কোন 

একজন ৩ গপের হইলে চাহাদের কোন সন্তান 

£৮৪ শ্রপে পড়িবে না এবং তাহাদের যে কোঁন 

একজন 4১8 গ্র,পের হইলে কোন সম্তানই 0 

শণীতুত্ত হইবে ন1। 

4৯১0৩ 0 জিনের দ্বায়া মানুষের রক্তকে 

যেমন চাঁরিটি বহিঃপ্রক্কৃতির গ্রুপে ভাগ করা হইয়া 

থাকে, ঠিক সেইভাবে 21 ও জিনের ছারা 

মান্গষের রক্তকে আবার তিনটি বহিঃপ্রকৃতির গ্র.পে 
ভগ কর! হইয়া থাকে বথা, তি ও বি । 
তুলন|মূলকশাবে চ অথবা টব কোন জিনকেই 
প্রকাশ্ত বা অপ্রকষ্টঠি জিন রলা যাইতে পানে 

না| পরস্পরের সাঙ্গিধ্যে উভক্বেরই বৈশিষ্ট্য 

বজাঘ থাকে এবং এই কারশে ২ ও খৈ জিন 

দুইটিকেও সম-গ্রকশ্তি (0০+৫9221581) জিন 

বলা হয । ছুইটি জিনই সমপ্রকান্ত হইবার ফলে বছিঃ" 



মার্চ, ১৯৬৪ ] 

প্রকৃতি ও ঝ্বস্তঃপ্রক্ৃতির গ্রাপের সংখ্যায় তারতম্য 
থাকে না। এই কথা ওলা প্রয়োজন যে, 1 ও 
জিন দুইটি 4১, 0 ও 0১%র সংশ্লিষ্ট ক্রোমোসোমের 
সহিত যুক্তভাবে অবস্থান করে নাঁ-তাহারা অন্ত 
এক জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে এক নিথিষ্ট স্থানে 

অবস্থান করে। ইহার ফলে 430র প্রতি 

বহিঃপ্রন্কাতি অস্তঃগ্রক্কৃতি 

(ক) 14৯15 111 ৮1514 

(খ)ট 2৮0) 1111 বাধ 

গে) এট ৬ 

(ঘ) টব খাব বট 

(৪) বব বাব 1 

(5) 1৮1 1৮৬৭ 

সম্ভবনা নাই! 

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখ! যাইছেছে যে, 

পিতা-মাতা উভয়েই যর্দি 1 অথবা শ্রেণীভুক্ত 
হন, তাহা হইলে তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি 

ধথাক্ষমে 11 ও খ গ্রুপের মধ্যে পড়িবে অন্ত 
কোন গ্রুপের সন্তানই ,হইবে না। পিতা-মাতার 
ধেকোন একজন 4 গ্র“প ও অপর জন * গ্রুপের 

হলে তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি 147৭ গ্রুপের 
মধ্যে পড়িবে । একজণ [4 ও অপরজন 11৭ 

গ্ুপেয় হইলে সস্তান-সন্ততির অর্ধাংশ গ্রুপে 

ও বাকী অর্ধাংশ 114 গ্রপে পরিবার সম্ভাবসা 

আছে। পিতা-মাতার বে কোন একজন ৯ 

গ্র,পে থাকিলে তাহাদের কোন সন্তানের গ্রুপে 

পড়িবাঁয় পন্তবনা নাই এবং তাহাদের যেকোন 

একজন খ গ্রুপের হইলে কোন সম্তানইী 1 
গ্রুপে পড়িবে না। 
880 এবং ৬খ-এর মত আবার 1২ পজিটিভ 

এবং 2 নেগেটিত দুইটি প্রণে জাগ করা হইয়া 

| 

রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র ১৫৩ 

গ্রুপের মধ্ো ১1৯-এর তিনটি গ্রপের লোক 

সমাপ সংখ্যায় দেখিতে পাও্যা যাধ। * ও 

এর তিনট গ্রুপের মধো স্বয় প্রকার খিবাহ্ 

হইতে পাবে এবং সন্তান-সন্ততি কোন্ গ্রুপের 

হইবার কতটা সম্ভবনা আছে। তাক! নীচের 
তালিকায় দেওষা হইয়াছে। 

সম্তানস্সস্ততির শ্রেণীবিভাগ ( বহ্কিঃপ্রকতি ) 

1 ৮ ১০২ 

সকলই উনি রি 

- - সব 

অর্ধীংশ -  অর্ধাংশ 

০ সকলই না 

পপ আর্লাংশ অর্ধাংশ 

একচতুর্থ('শ একচতুর্থাধশ অর্ধাংশ 

থাকে । জটিলতার আশ্রফ গ্রহণ মা করিয়া 
সংক্ষেপে 1) ও 11-কে হৃইটি দিন বলা যাইতে 

পারে। 11) ৪ 171 জিশ ছুষ্টটি মাগুষের ১৯৩ 

গোঁড়া ক্রোমোসোমের একটি জোড়ার মধো 

অনস্থ।ন করে। ছুটি জিন কউ ঠ্নটি সপ্তাবা 

অন্তঃপ্রন্কতিব গ্রুপে পন্তকে ভাগ করা বাইতে 
পারে ১ যথা 11) 17 তি1)11) এবং 10 2171 

যেহেতু 1২1) প্রকাশ জিন এবং 17 অপ্রকাশ 

নিশ-সুতবাং 17 গ্রিন | ঞ্ণেত সংস্পর্শে 

[২ এর বৈদ্য প্রকাশ করে। ৮ এর দ্বারা 

বস্তকে মাত্র ছুইট বহিংপ্রক্কতির গ্রুপে ভাগ কর! 

ছয়; যথা--1২1) পঞ্জিটিভ এবৎ 1৮ নেগেটিভ এই 

দুইটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপের মধ্যে তিন প্রকার 
(বিবাহ সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাদের 

সন্তান-সন্ততি কোন্ গ্রুপের হইবার কি রকম 

সন্থাবনা আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া] ( 
নি 

ভ্ইক্কাছছে। 



৯৫৪ জ্যাম ও বিজান 1 ১৭শ বধ, সংখ্যা 

্ধান-সন্ভতির শ্রেণীবিভাগ 1 ব্চিঃপ্রন্কতি ) 
বহিঃপ্রকৃতি , অভ্তঃপ্রক্কতি 1 71 

(ক 11) হি (১) 210117১৫117 সকলই - 
(২) 2৮3 8] 11) সকলই ৮ 
(৩) [0008 ছা 2 তিনচতুর্থংশ একচতুর্ধাংশ 

(খ) 111 (১) 7২031) ৮7 2) সকলই ্স 

(২) [1117 ৮1010) অর্ধা ং* অর্ধাংশ 

(গ) 27৮11) 71011070111) স্পা সকলই 

- সস্ভাবনা নাই। 
উপরিউপ্ত তালিক! লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 

যে, পিতা-মাতা উভয়ই যদি 21) পজিটিভ অথবা 

একজন পজিটিভ ও অপর জন নেগেটিজ হন, 
তাছা হুইলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তান" 

সম্ভতি [২] পজিটিভ হইবার সম্ভাবনা আঁছে। 
যে ক্ষেত্রে পিতামাঁত| উভয়ই 21) নেগেটিভ, 

সে ক্ষেত্রে তাহাদের সকল সন্তান-সস্ততি 10 

নেগেটিভ হুইবে। 
রক্তের উত্তরারিকার শত্র অনেক দেশে আইন- 

আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। হাঁসপাতালে 

শিশুর অদল-বদলের ফলে অনেক ক্ষেত্রে একটি 

সম্তনকে ছুই জোড়া দম্পতি তাহাদের সন্তান 

বলিয়| দাবী করিয়া,.থাকেন | এক্প ক্ষেত্রে পিতা- 

মাত। উভয়েরই 430, 4 এবং 1 প্রভৃতি 

রক্তশ্রেণীর সহিত সম্ভানের রক্তের মিল থাঁকিলে 

অপর দণ্পতির দাবী অগ্রান্থ করা হইয়া! থাকে। 

ধর]! ঘাউক, মিস্টার “ক ও মিসেপ “ক' উভগ্বেরই 

রক্ত &, গ্রুপের এবং মিস্টার 'খ' ও মিসেস 'খ'-এর 
রক্ত যথাক্রমে 0 গ্রুপ ও 25 গ্রুপ । সন্তান 

যদি 0 গ্রুপের হয়। তাঁহা হইলে সেই সন্তান 
প্রথম দম্পর্তির সন্তান বলিয়া গণ্য করা হইবে) 

কারণ দ্বিতীয় দম্পতি হইতে কোন 0 গ্রুপের 
সম্তান হইবার সম্ভবনা নাই। সন্ত।/ন যদি ৪ 

গ্রুপের হয়, তাহা হইলে যিস্টার ও মিসেস 
'ক'-এর সস্ভানের দাবী অগ্রাহহ করা হইবে? 
কারণ তাহাদের উভয়ের রক্তে ৪ জিনের অন্তিত্ব 

নাই! অনেক সমস, মাতার (অথবা পিতার ) রক্ত 

পরীক্ষা না করিয়াও বল! যাঁইতে পাঁরে যে, পিতার 

(অথবা মাতার) রক্ত 0 গ্রুপের হইলে 
তাহাদের &8 গ্রুপের কোন সম্তান-সস্ততি 
হইবে না। সেই ভাবে পিতার (অথবা মাতার ) 
রন্তু £8 গ্রুপের হইলে তাহাদের 0 গ্রুপের 

সন্তান-সন্ততি হইবে ন।| 

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহিতা নাবীর 
সহিত স্বামী ভিশ্ন অন্ত কোন পুরুষের অবৈধ 

মিলনে সম্ত/ন উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়৷ সন্দেহ করা 

হইলে রক্তের পরীক্ষার দ্বারা সন্দেহভাজন 

পুরুষ পিতৃত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। 
উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও 

সম্ভ|ন যদি যথাক্রমে 2 ও 28 গ্রুপে পড়েন 
এবং সন্দেহভাজন পুরুষ যদি ০ অথবা £ গ্রুপে 

পড়েন, তাহা হইলে তাহাকে সন্ভানের প্রকৃত 
জনক নহ্থেন বলিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। 

বৈধ ও অবৈধ পুরুষ যদি দৈবক্রমে একই গ্রপে 
পড়িয়া যান, তাহা হইলে খে ও হা) প্রর্ভৃতি 

রক্তশেণী পরীক্ষা করিয়া! ছুই জনের এক জনকে 
নির্দেষ -ধলিয় প্রমাণিত করা হইয়া থাকে। 

পিতা-পুত্রের রক্তশ্রেণীর খিল হওয়াটাই অস্তানের 

পিতৃত্ব দাঁবী করিবার বড় প্রমণ 'নহে। কোন 

সন্তানের পিতৃত্বকে অগ্লান্থ করাটা আষ্ন কর্তৃক 

স্বীকৃত হইলেও রক্তের উত্তরাধিকার শুতে ছারা 

প্রমাণিত হওয়া সত্বেও কোন ল্তাঁদের পিতৃত্বের 
দাবী ক্মন্েক দেশের আইন ৪৬ রা 

হম্ননাই। 



শিলা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা 
স্্রীঅশোককুমার ভলাপাত্র 

বিবর্তনের চক্ষে যে দিন মাচ প্রথম এই 

পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিল, সে দিন তাঁর সামনে 

ছিল না কোন বিরটি অট্রাপিকা, ছিল না 
কোন পীচঢালা পথ--ছিল শুধু বিস্তীর্ণ সমতল 

ভূমির মাঁঝে মাঝে কতকগুলি বিরাটক।য় শিলার 

নির্বাক অস্তিত্ব | জানি না সেদিনকার মাধ 

কিভাবে গ্রহণ করেছিল তাঁর নিজীব পারিপাস্থিককে, 

তবে এটা ঠিক বে, মানুষ তার অসহায় অবস্থায় 

দিশাছার। হয়ে ঘাঁয় নি- পৃথিবীর বুকে ক্রমে ক্রমে 

সে আঁবিষ্বার করেছে তাঁর বিশাল শঙ্তভাওর, 

মাটির নীচে খুঁজে পেয়েছে অমূগা সম্পদ- 
রাশি। এমনি করে প্রাচ্যের মধ্যে মাু 

কাটিয়ে দিয়েছে বিরাট এক যুগ। সভ্যতা 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুমের জ্ঞানের পরিধি 

ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে, তারই বিভিন্ন ' শাখা! 
সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন বিজ্ঞাঁনের। ভূত্কার্তিকও 
এগিক্সে চলেছে সমান তাঁলে। পৃথিবীকে সঠিক- 
ভাবে জানবার জন্তেঃ তাঁর বিশাল সম্পদের 

অস্তিত্ব উপলব্ধি করব।র জন্যে ভূতাত্বিকের অভিযন 

চলছে সব দিকে। আজ ভৃতত্ব তাঁর অসংখ্য 

শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিজ্ঞাঁন- 
জগতে এবং ইতিমধো বিজ্ঞানের উন্নততর বিষয়- 

গুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বাপনে সফল হয়েছে । 
ভৃতত্বঁ বলতে আমরা পৃথিবী সন্ধে সব 

রকম জ্ঞানকেই বুঝে থাকি, অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টির 
ইতিহাস থেকে মুর করে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর 
যত রকম পরিবর্তন হয়ে আসছে, সে সবই ভূততে 
আওতায় পড়ছে। আমর! জানি, পৃথিবীর পৃষ্টের 

প্রা এক-চতুর্ধাংশ স্থলভাগ। এই: স্থলভাগের 
অধিকাংশই শিগা, আর পালের (38910360$8) 

দ্বরা গড়া। আর যেখানে মাটির আস্তরণ দেখতে 

পাই, ভার শীচে সন জায়গাতেই শিলার অস্তিত্ব 

আছে--তবে এই আস্তরণের গভীরতা বিভিন্ন জান্ব- 

গায় বিভিন্ন রকম হে থাকে । পৃথিবীপুষ্ঠে যে পলল 
আর মাটি ঁজ দেখতে পাই, সে সব কিন্তু পৃথিবী 

হষ্টর প্রথম দিকে ছিপ না| পৃথিবীর সমষ্টি এক 

জপন্ত বাম্পী্ পিণড খেকে, একথা সবার জানা 

আছে। সেই জণস্ত বাস্পপিগড কলমে শীতল হয়ে 

পৃথিবীপুঠে এক কঠিন শিলামঘ আভস্তরণের সৃষ্টি 
করে। এই আন্তরণকেই আমরা ভূত্বক বলে 
খাকি। পৃথিবী শীতল হতে অনেক অনেক 

যুগ লেগেছিশ। সেই সময়ে তুষ্কের কঠিন শিলার 
পরিমাণও বেড়েছিশ অনেক। তারপর হাঁঞজার 

হাঁজার বছর ধরে এই শিলামন ভূক নানাভাবে 

ক্ষয় হয়ে সি করেছে পলল (ব। থেকে পাললিক 

শিলার স্থ্ট ) আর মাঁটির। তাই পৃথিবীর গঠন ও 

বৈচিত্রা সম্বন্ধে জানতে হুলে সবচেয়ে আগে চাই 

শিলা সথগ্ধে বিশেষ জ্ঞান । 

ভূতত্বের যে শাখায় পৃথিবীর সব রকম শিলা 

সপ্থদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়; তাকেই 

শিলা-বিজ্ঞ।ন লা গেট্রেশজি বল! হয়। পেট্রেলিজি 

শব্দটির সঙ্গে পেট্রোপি়ামের খানিকটা সাদৃস্ত 

থাকায় 'মনেকে পেট্রোলজিইউকে তৈলততুবিদ্ 

বলে ভুল করে থাকেন। এই ধরণের তুল অনেক 

সমদ্দ দৈনিক সংবাদপত্রের পাতাগও স্থান পেয়ে, 

থাকে। প্রন্ততগক্ষে পোট্টোলজি শখাটি গ্রীক 

শব 260৪-র (অর্থাৎ শিল। ) পঙ্গে 1৩6) শন্ধটির 

সংযোগে গঠিত হয়েছে। তাহলে এর ধানে 
দাড়াচ্ছে শ্লা-বিজ্ঞান।, পরমনি ভাবে পেট্রোলিয়াম 

'শঙ্খটির মালে পাথরের তেল করা. ধেতে পাকে ।. 
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কেন না, লাঁটিন ভাষায় ()18017-এর মানে 
টতলজাতীয় পদার্থ । , 

শিলাশখিজ্ঞানের ছুটি প্রধান দিক আঁছে-- 

একটিতে পাথরে সঠিক বিবরণ দেওষ। হয এবং 

অপপটতে পাথরের উত্পপ্ভিব ইতিহাস বিশ্লেষণ 

কৰা হযে থাকে | একটি পাথবের পুর্ণাজ বিবরণ 
দিতে হলে তার বাছ্িক রূপটির পরিচয়ের সঙ্গে 

অণুবীক্ষণ বগ্রের সাহাযো যে বূপটি পর্যবেক্ষণ 
কর! ঠয়। তার ধর্ণশাব প্রযোজন আছে। 

সাধারণভাবে পাথপকে এক খ। একাধিক কেলাসি 

খনিজের দ্বারা গঠি৬ একটি বস্তু বলা যেত পায়ে। 

কাজেই “ার বিবরণ দিতে হলে 'য সব খশিঞ্ের 

সঃম্থয়ে পাথরটি ঠি», তাদের গ্রশোকবের ওুপান 

৭ বিক্টেফণ ৭ হয।| 1*লী-ডিউা লীগ বাছে 

এসব ৭ গুণ বিটি পখায়ে শিরপণ বরা এখকাঞ 

». প্রথনতহ খঠিজেগ আরতি রঃ বাঠিন্ট, ওজল্য, 

আপেকিক গুরুত্ব উতা।পি দেখা, দ্বিঙীষতঃ 

গাল।বপিক প্রক্রিষার সাহাষ্যে হার ব।পাপননিক 

গুণাগুণ নিদূপথ করা এবং তৃ তীষতঃ অণুবীক্ষণ বসবে 

গাহাধোে তাপ আলোক-বিজ্ঞানসম্মত গুণ1গুণ 

(97010 1 0৮৭12501 বিক্লেষণ করা । এদের 

মধ্যে শেষোক্তটি সগ্থগ্গে। একটু বিশদভাবে বলবার 

প্রয়োজন আছে। উড্ি-বিজ্ঞান আর প্রাণী- 

বিজ্ঞানের মত শিলা-বিজ্ঞানেও অথুবীক্ষণ যধ্ের 
প্রয়োজন খুব বেগী। তবে শিলা-বিজ্ঞনীরা যে 
ধরণের অণুবীক্ষণ যঞ্ধ ব্যবঘার করে খাকেন, তাক্স 

গঠন ও কারপ্রপালী একেবারেই অন্ত রকম । এই 

অগুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষত্ব হলো, এতে সমবতিত 
(591817560) আলো! ব্যবহার করা হয়| তার জন্টে 

প্রথম একখানা সমবর্তকের (()1112০1 ভিতর 

দিয়ে আলে! প্রবেশ করানো হয়। সেই আলো! 
পরীক্ষণীম ন্ত্রটর ভিতর দিয়ে পর্যবেক্গাকের 
চোখে পৌছাবার আগে আর একটি সমবর্তকের 
(২112 1) ভিত দিয়ে আবার সযবতিত 
কয়ে বেয়োয়। এই 2১1951545 আয় 4১,৪1১ 26: 

আল ও বিজান (১৭ ব্, জয় সত্য 

নিখুঁতভাবে ফেল।সিত ক্যালসাইট থেকে তৈরী 
কর] হয়। অথুবীগ্ষণ যনে দেখবার আগে 
পরীগ্ষণীষ বস্কাটির “্লাইড করে নিতে হয়। 

পাথর বা কোন খনিজের স্লাইড কিভাবে করা 

হয, সে সঙ্থন্ধে অনেকেরই হদ্রতো ধরণা নেই। 
ল্লইড টঙরী করতে হলে পাথর বা খনিজ থেকে 
প্রথমে একখানা ছোট অংশ (১৮৯১৮) নিয়ে 

তাথেকে ঘষে খষে একথানা তল বের করে 

সেই তগ্টকে ক্যানাডা বালসামের (এক প্রকার 
৩বন আঠালো পদার্থ) সাহায্যে একখানা গ্লাস 

্লাইডে জুড়ে দেওযা হয়| তারপর অসমতল 

দিকাওকে ঘষে ঘষে অঙি মিহি (প্রায় "৩ মি মি) 

একখান] পাঙ্ের থণ্ডের মত করে ক্যানাডা 

বালশ।মের সাহায্যে সেটাকে কভার গ্রাপ দিকে 

(ঢকে দেওযা হয! এই পক্ষ একখানা জাইডকে 

অণুধাক্ষণ যষ্ত্রে সমখতিতও আলোতে দেখলে বিভিন্ন 

খণজ ড্রব্যের বিভিক্ন গুণাগুণ ধব1 পড়ে এবং 

তাদের সণক্তকরণে কোন অস্থুবধা ইয় না| 

একটি পাথরের পু বিবরগ ট৩তী করতে 
হলে খনিজ সনাক্তকপণের পরেও থাণিকটা 

কজ বাকী থাকে । সেটা হচ্ছে, পাথরটির মধো 

বিভিক্ন খনিজের গঠন ও পারম্পরিক বিষ্তাস 

নিরূপণ । পাথরটিয় ভিতপকার খনিজেক বিস্কাপকে 

পাথগটির বুনন বা 11016 বলা হয়। যে কোন 

প।থরের [ভঙরকার বুনন সঠিকভাবে নির্ধনধ 
করবার উপর ভার নামকরণ নির্ভর ক্করে। ভাষ্ট 

শিলা-বিজ্ঞানীরা পাথরটির বুননেক্স উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করে থাকেণ। পাখন্সের দুশন 

অণুবীক্ষণ বন্ত্রের সাহায্যে ভাল বোঝা ধায়। 

এই ব্যাপারে পাথরের জাইডটিকে দেখবার সমর 

কঙকগুলি বিষয়ে নজগ রাখা দরকার ; যেষন-- 

খনিজগুলির কেলাসনের মাত্রা (01551911210) 

অর্থাৎ পাথরটি পুরাপুরিই কেলাসিহ কিনা দেখা, 

ধনিজ দানাগুপির প্রত মাপ ও আকতি নির্ণধ 
কুপন এধং বিভিন্ন দাদার নিজেদের ঘখো সম্পর্ধ 
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ঠিক করা। উপরিষ্টক্ত বিষয়গুলির তাঁরতম্যের জন্তে 
বিভিগ্ন পাথরের বিভিন রফম বুনন হয়ে থাকে। 
ফেমন--কোন পাথরের দানাগুলি সম্পূর্ণ কেলাসিত 
হতে পারে, আবার পুরাপুরি আনবর্থীও 
(7907270045) হতে পারে । তেমনি দালাগুশি 

খুবই মিহি হতে পারে, আবার খুব বড় খড়ও হতে 

পারে। দানাগুলির আকৃতিরও তারতম্য হয়ে 

থাকে ; ধেমন--কোন পাথরের সবগুলি দ[নাঁই 

নিখু তভাবে কেলাপিত হতে পারে, অর্থাৎ কেপাসের 
সবগুলি তলকেই ( 0505] 19০6 স্ুটুভাবে 

পাওয়া যায়ঃ আবার অনেক সমষ কেলাসের ওল- 

গুলি খুবই অনিষমিতভাবে গঠিত হতে থাকে | 
একই খনিজের আকুতি বিভিন্ন পাথরে বিভিন্ন 

রকম তে পাঁরে। উদ্বাহরণ ভিসেবে £০14581- 

এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন 

আগ্নের শিল।য় এই খনিজটির আকৃতি বিভিন্ন রকম 
হয়। পাললিক শিলার ক্ষেত্রে দানার আকৃতি 

বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। এই জাতীয় শিলায় দানার 
গোলত্ব ও মহ্পত্ব থেকে বোঝা যায়, পললগুঞি 

তাদের উৎসস্থল থেকে অবক্ষেপণের মুহুত পর্যস্ত 

কিন্ধপে পরিবাহিত হয়েছে। 

পাথতের সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার পর” এর 

উৎপত্তির ।01)851১) প্রসঙ্গে অসা যেতে পারে। 

এই ব্যাপারে কিছু বলবার আগে পাথরটির প্রত 

অবস্থান-স্থলে উপস্থিত হয়ে শিলাটির ভৌগলিক 
বিষ্তাস ও বিভিন্ন শিলার সঙ্গে পারস্পরিক সমস্থ 

নিয় করতে হদ্ছ। অহথসদ্ধান-স্থলে কোন শিলা 

আঙ্গুড়ুমিক বা প্রায় অন্ভূমিক শুরবিস্তাস দেখ 
শ্নেলে তাকে সহজেই পাঁললিক শিলা! বলে ধর! 
খেতে পারে। এই জাতীয় শিলারদেহের কোন 
অংশে ঘদি অন্ত আরেকটি শিলার বপূর্বক 
অঞ্প্রহেশের চিহ্ন দেখা যায় তাহলে শেযোস্টির 
জাকের শিলার শ্রেণীভূক্ত হবার সম্ভবনাই বেলী। 

আগ্নেক্ধ শিলার মধ্যে প্রারই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
পিল টুকরা ইত; খিক্ষিপ্তভাদে জমাট 

শিল।-বিজানেক় গোড়ায় কথ। ১৪৭ 

বেধে থাকে। রখাত্তরিত শিলকে তার গঠন 

বৈচিত্র দিকেই চেন! যায় / এ-সম্বঘ্বে পরে 
বিস্তৃত বিবরণ দেওঘবা হয়েছে) । গবেষখাগারে 
বসে শিলাদেহ থেকে ভেঙ্গে আনা একখানা 

পাথরকে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করেও এর উৎ্পতিন্ন 
ইতিহাস থানিকটা নির্ণয় করা যেতে পারে। 

এই ব্যাপারে দবপ্রথম প্রয়োজন, পাথরটির 
পুর্ণ বিবরণ তৈরী করা। বিশেষ করে পাথরটির 
বুননেধ প্রকৃতি থেকে পাথরের উৎপত্তির প্রক্তি়! 

সম্দ্ধে বেশ খানিকটা আভাস পাওয়া ঘান্ন। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাথরটির বুদন দেখে আগ্রেক্ 

শিল।, রূপান্তরিত শিলা আর পাঁললিক শিলার 

মধ্যে পার্থকা নির্ণয় করা যায়। আগ্নেক শিলার 

ক্ষেত্রে খশিজগুলির কেলাসনের মাত্র! দেখে কি পনকম 

উত্ত/প এবং চাপে পাথরটি কেলাসিত হয়েছে, 

সে স্বদ্ধেও অন্থমাণ কর! ষেতে পাকে। 

শিলা-বিজ্ঞ।পীরা পাঁথরকে ছুটি শ্রেণীতে ভ!গ 
করে থাকেন; যথা--( ক) কঠিন শিল! এবং (খ) 
কোমল শিলা! সাধাপণতঃ আগের শিলা আক 

প্পাস্তরিত শিল্পা পড়ে প্রথম শ্রেণীতে, দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে আছে প্রধাঁনতঃ পাললিক শিলা । 

তৃত্বকের নীচে শিলা অতি উচ্চ তাপ ও চাপেক্স 
মধ্যে থাকে । কোন কারণে এই চাপের হ্রাস 

প্রণ্চি ঘটলে সেখানকার শিল! গলে গিয়ে ম্যাগ মার 

(98008) হাটি করে। এই ম্যাগম! লেখান 

থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে এবং 

ধখন এই ম্যাগমা ভুপৃষের উপর বেরিয়ে 
আসে, তখনই নেটাকে আমরা লাভ বলে 

থাকি। আগ্রেয় শিলা তৃপৃষ্টের নীছে গলিত 
ম্যাগমার কেলাঁপনের ফলে অথবা জাগে" 

গিরির উচ্ছাসের সময় নির্গত গলিত লাঙা 
জঘে গিয়ে তৈরী হয়। তৃপৃষ্টের নীচে কেলাসিত 
ছয়ে যেসব শিলার মতি ছয়, তাঁদের দানালি 
সাহারপতঃ বড় খড় হয়ে ধাঁকে। দানাগুলিয 

মাপ গিষ্ঠর বরে ম্যাগযাটি ভপৃষ্ের কত নীছে 



১৫৮ 

কেলাসিত হয়েছে, তার উপর। অগ্রযাৎপাতেকর 
সময় আগেমগিরিপ জালামুখ দিয়ে অথবা, ফাটল 

ধরে লাঁভ। চবরিঘে এসে য সব শিলার হৃষ্টি হয়, 

সেগুলি খুব মিহি দ|নার মত হযে থাকে! তার 
কারণ, লাভা থেকে খশিজগুলি কেলসি৩ হবাগ 

সময পাষ না। ৩াই অনেক সমধ এই জাঁতীষ 

পাথরে অনিবন্ধী কাচও পাওয়। যাষ। খুব 

মিহি দান! হওয়ার দরুণ এসব পাঁথক্ের বউটি 

সমখাত্রার  (£510100661)200৭) হইন্ে থাকে। 

আগ্নেষ শিলা বিভিন্ন খনিজের দানাগুশি একটির 

সঙ্গে অপবটি দৃ়সংবন্ধ হযে থাকে--ফলে পাললিক 
শিলা থেকে অতি সহজেই পৃথক কর! যাধ। 

আগ্মেষ শিলা পৃথিবীতে অনেক পকমেব আছে। 

এদের নাষকরণ আর শ্রেণী বিভাগের জগ্তে 

সাধারণঙ৩ঃ পাথরের সংযুতি (09909051002) 

ও দানার মাপের সাহায্যে নেওযষা হয়ে থাকে। 

যেমন অগ্লজাতীধ ম্যাগ.মা থেকে সষ্ট বড দাশর 
পাথরের' উদাহরণ গ্রযানিট আর মিহি দাঁণার 

পাথরের উদাহরণ রায়োলাইট | ত্য ম্য।াগমাতে 

শতকরা ৬৬ ভাগ সিলিক1 (51099) থাঁকে, তাকে 

অন্নজাতীয় ম্যাগমা বল! হয। তেমনি গ্যাত্রো 
(389:০) আগ ব্যাপান্ট হচ্ছে ক্ষাপীয় 

€ 8551০) ম্যাগমা থেকে উৎপন্ন খড় দান। 

আর মিহি দানার পাথর। এসব ছাড়া আরও 

অনেফ রকম আগ্নের় শিলা আছে, যাঁদের বিখপ্লণ 

দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। 

দ্দপাস্তরিত শিলা যেকোন শিলার দ্ৃপ।স্তরের 

ফলে হতে পারে। এই ক্ষপাস্তরেব প্রঞ্চিয়! সম্বন্ধে 

পুর/পুরি তথা এখনও পাওধ1 যায় শি, তবে মোটামুটি" 
ভাবে এটুকু বঙ্গা যেতে পারে যে, শিলার বূপাস্তরণের 

জন্তে উত্তাপ ও চাপের বিশেষ প্রয়োজন। কেন 

আগ্নের শিলা বা পাললিক শিলাকে ঝপাস্তরিত 

হতে হলে শিঞ্পাটির ভুপুষ্টের গভীরে কয়েক কোটি 
বছর গাক। দরকার। আমর] জানি, ভৃপুষ্ঠ থেকে 

হ ফেজোর দিকে বাঁওয়। যাষ, ততই চাপ ও 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [| ১৭শ বর্ষ, ৩ সংখ্য। 

তাঁপের বৃদ্ধি হতে থাঁকে। তুপুষ্ঠের গভীরে শিলা 
পুনঃকেলাসিত হবার সুযোগ পায় ; ফলে শিলাটির 

আদি ্গপ ও আকৃতি পরিব্ঠিত হয়ে নতুন একটি 
কূপ নিষে থাকে | এই প্রক্রিষ!। অতি ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হয়; তাই কয়েক শ' বছরে শিলার 

যেটুকু পরিবর্তন হষ, ত। চোখে ধবা নাও গড়তে 

পাপে। ক্পাস্তবিত শিলার উদাহরণ হিসেবে 

শ্লেটপথব আর মাবেল পাথপের নাঁঘ করা যেতে 

পারে। কাদপাথর (9০916) বৃপান্তবিত হযে 

স্লেটপাথপ হয, আব ছুণাঁপাথব থেকে হয় মার্বেল 

পথর। প্বপাস্তবি৩ শ্শিলাধ চাঁপেপ প্রভাঁবে 

নেক সময খনিজগুপি একটি নির্দিষ্ট দিকে 
বিশ্যন্ত হয়ে খাকে; ফলে এদেপ মধ্যে বিভিন্ন 

বকম গঠণ-বৈচিত্রা পরিলক্ষিত হয। বিভিন্ন 

বর্ণের খনিজগুলি তে পাথন্ে একাধিক স্তরে 

বিন্যস্ত হয়ে থাকে, তাকে নিস (3156195) বলে। 

উদাহরণ হিসেবে গ্র্যানিট নিসের শাম করা 

যেস্তে পারে। গ্রানিটের সংযুতিবিশিষ্ট কোঁন 

পাঁখরের ক্ষপান্তরের ফলে তাতে অতপর বিস্তাস 

হলে শাকে গ্র্যানিট নিস বলা হযে থাকে। 

অনেক সময় খনিজগুলি কেবল একট। নিদিষ্ট দিকে 
বিজ্তস্ত থাকে, কোণ স্তর বিষ্তাস তাতে হয় 

শু। এই ধরণের ন্ধপান্তরিত শিলাকে সি 

(5০101$0 বলা হয়ে থাকে! সিষ্ট জাতীষ পাথরের 
মধ্যে মাইক বা অত্র সিষ্ট খুব বেশী পাওয়া! যায । 

এবার পাললিক শিলার প্রসঙ্গে আমা ধাক। 

প|/ললিক শিলাকে কোমল শিলার অন্তভুক্ত 

করা হয়েছে। এরই ধরণের শিল! সাঁধারণস্তঃ 

নর্দীবাছিত পললে অবক্ষেপের ফলে হয়ে থাঁকে। 
নদীবাছিত পলল মোহুনাক্ন, সমুক্রের তলে বা কোন 
ইদে অবক্ষেপিত হয়ে থাকফে। তাছাড়া বগ্রার 

জলে নদীবাছিত পঙ্গলের অবক্ষেপের কলেও এই 
জাতীয় শিলার স্থষ্রি হয়ে থাকে । পাললিক শিলা 
খনিজের পানাগুলি দুবন্ধ হতে পারে লী, তবে 

যুগ যুগ ধনে আবক্ষেপিত পলল উপরিস্থিত পলো 
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চাপে ক্রমশ: সন্থুচিত হয়ে জমাট বাঁধতে থাকে। 

বিভিন্ন হুগের নদীবাহিত পলল একের উপর 
এক অবক্ষেপিত হয়ে হৃট্ি করে হাজার হাজার 

ফুট গভীর পাললিক শিলার। শুধু যে নদী- 
বাহিত পললেই পালপ্লিক শিলার উৎপত্তি হস 
ত| নয়, হিমবাহ বা বাঁযুর দ্বারা আনীত পললেও 

এই জাতীঘ়ু শিলার স্থষ্টি হতে পারে। পাঁললিক 

শিলার মধ্যে বেলেপাঁথর, কাঁদাপাথর আর চুনা- 
পাথরই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়! এসব পাথর 

প সি এপ) এ আপ পপ পি আপ পির শর 

শিলা-বিজ্ঞান্গের গোড়ার কথা 

সজনহ]-৮৮ 

১৪৯ 

নীচে য্াযাাগমার ফেলাললের ফলে আ্বগ্নেম্ শিলা 

গঠিত ' হর, তা থেকেই আবার প্রান্কৃতিক ক্ষয়- 
সাধন প্রক্বিার সৃষ্টি হয় পললের। সেই পল 
পরিধাহিত হয়ে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয় কোন 

একটি উপযুক্ত স্থানে। সেখানে দ্বিজনন 
(01986572313) প্রক্কিয়ায় পললগুলি কঠিন হয়ে 

সৃষ্টি করে পাললিক শিলার। এই পাললিক শিলা 

রূপান্তরের সুযোগ পেলে রূপান্তরিত শিলায় গরিণত 

হয়ঃ নতুবা আবার ক্ষযসাধন ও পরিবন্ছম প্রক্রিয়ায় 

৫ দিজালন 

শপ শিস | সপ 
শা 

আর উদ্গাগ্যন 

ভরে শুরে বিস্তপ্ত থাকে বলে এদের স্তরীভূৃত 
শিলাও বল হয়ে থাকে। শুরীভূত শিলার বিভিন্ন 
স্বরে বিভিন্ন যুগের উদ্ভিদ ও জীবের জীবাশ্ম 
(89551) পাওয়। যায়। এসব জীবাশ্ব থেকে 

অতীতের. জলবায়ু ও ভূতাত্বিক অবশ্থার কথা 
জান! বায়! তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের ভূতাত্ত্বিক 
'বয়সও প্রসব জীবাশ্ম থেকে নির্ণয় করা ধায়। . 

উপরিউক্ত তিনপ্রকার শিলা আজও তৃত্বকের 
কোন না'কোন আংশে স্ষ হয়ে চলেছে। দুপুর 

উপকের। পিলাচ থেকে আি সহজেই, বোকা 
বাবে? 2 

পললের হঙ্টি করে। র্নপাস্তরিত শিলা ভূপৃষ্ঠের 

গভীরে খাঁকলে অনেক লময় উদগলন প্রক্রিয়া 
(417566%15) নতুন একটি মযাগআজার সৃঠি করতে 

পারে। আর যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে থাকে? তাহলে 
 প্রান্কতিক ক্ষয়সাধনের দ্বারা পলল কাঠি. করে 
থাকে। 'আগ্নের শিলার পুমগলনের ফলেও নতুন 
একটি ম্যাগমার হি সম্ভব ।. শিলার এই বিবর্তন 

॥ 

৪ 

গা ্ নখ 
চি 



১৬৬ 

এই আলোচদা থেকে শিলা-বিজ্ঞান সন্বঙ্ধে 

একটা প্রাথমিক ধারণা কর! যাঁবে মাত্র । কিন্ত 

শিলা-বিজ্ঞ।নের বর্ডমীশ অগ্রগতিকে উপলদ্ধি করতে 

হলে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রধোজন, ঘ। 
এই জাতীষ প্রবন্ধে সম্ভব নয়| শিলার মধ্যেই 

পৃথিবীৰ সকল মুল্যবান খনিজ পদার্থ লুকিয়ে 

জান ও বিধান [ ১৭শ ধর্ম, ওয় সংখ! 

আছে । তাই দেশে দেশে আজ শিলা-বিজানি 

সম্বন্ধে গবেষণা! উলছে অতি ক্রুতগতিতে, আয় 
নতুন নতুন আবিষ্কারে শিলাবিজ্ঞানে জনের 
পরিধি অনেক বিরাট হয়ে দীডিয়েছে। আশা 
কর] যাঁষ, ভবিষ্যতে শিলা-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা 
আরও উরত হয়ে মানুষের কলাপসাধনে 
নিষোজিত হবে। 

সঞ্চয়ন 

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্যামসম্ধান 
পৃথিবীর অন্ত্ান্তর সম্পর্কে আমরা যত না 

জ!নি, তাঁর চেয়ে অনেক বেলী জানি বহদুরবাতী 

গ্রীহলোঁক সম্পর্কে। পৃথিবীর অত্যান্তয় সম্পর্কে 

আমাদের ধারণা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিচিত। 

ভূকম্পবিদ্যা। ভূবিস্তা, পদার্থবি্া জ্যোতিবিদ্কা 
পরড়ৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহবিত 

তথ্যের আলোকেই এই ধারণা পরিপুষ্ট হয়েছে । 
বর্তমান ধাঁরণ!- সমুক্্পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর 

কেন্রত্থুলের দূরত্ব হলে! ৩৫৭ মাইল- এই অত্যাত্তর- 
ভাগ অপর চারটি ভাগে বিভজ্ত। সকলের উপরের 
স্তরের গভপড়ত! গভীরতা ১ থেকে ২* মাইল। 

স্থলভাগের তুলনায় সমুগ্রের তলার এই গভীরতা 

অপেক্ষাকৃত কম। এর নীচের স্তরকে খল! হয় 

ম্াানটেল। এর গভীরত| ১৮*০ মাইল। এই স্তরটি 

কঠিন পাঁথরে তৈরী, অনেকটা পাথুরে উদ্ধার মত। 
এর পরের স্তরের গভীরতা ১৩৭, মাইল) এই স্তরটি 
গলিত নিকেল ও লৌছে পরিপুর্ণ। এর পরের 

স্তরটির গভীরত! ৮৫* যাইল। ওটি কঠিন ধাতব 

উব্যে পৃর্ধ। 

প্রথিবীর একেবারের উপরের গতর ও তায 

নীচের শ্বর য্যানটেলের মাধখালটিকে বলা 

ছয় মোছো। মুগোগাতিগীর' বিজঞানী অধ্া।পক 

1 মোখোরোতিমিয়ের নামে এক নাঁমকক্ধগ 

করা হয়েছে। তৃকষ্পনের সীমারেখা এইখানেই - 
এইতখ্য তিনিই আবিফাঁর করেছিলেন তাঁর কারণ 

এই দুটি স্তারর গঠন-প্রপাঁলী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমেব। 
সমুদ্র তলায় প্রাথমিক স্তরের গভীরতা কোন 
কোন স্থানে তিন থেকে চার মাইল মাত্র। 

সমুদ্রের জলদেশের এই তিন-চার মাইল স্তর ভেদ 
করে মা।নটেল শুর পর্বস্ত একটি নুড়ঙ্গ খনন করে 
এ স্তবের উপাদান স"গ্রছের একটি পরিকল্পন! গ্রাহণ 
করা হয়| ম্যানটেল স্তর থেকে সংগৃহীত উপাদান- 

সমৃহ এই পৃথিবী ও সমুদ্র সম্পর্কে বহু তথ্যের 
সন্ধান দিবে, এই ছিল ধারণা! এটাই মহোল 
পরিকল্পনা। সমুদ্রগর্ভ থেকে সুড়ঙ্গ খনন সম্ভব 
কি না, সে সম্পর্কে ১৯৬১ সালে পরীক্ষা করে দেখা 

হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় সমুদ্রগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন 

ঘে সম্ভব, তা প্রমাণিত হষ। এজঘ্ে একটি বিশেষ 
ধরণের জাহাজ নিয়োগ করা হয়। এই জাহাজের 

সাহাধ্ে ক্যালিফোণিক্সার লাঁজোলার কিছু দুরে 
সমুদ্রতল থেকে ১*৩৫ ফুট নীচ পর্বস্ত গুড় 
খনন কর! তয় | সেখানে জলের গভীরতা ছিল 
৩*** স্ট। এাড়া মেক্সিকোর গয়াডলুপ থেকে 

কিছুটা দুঝধে সমুদ্রগর্ভেব ৬০১ ফুট নীচ পধস্ধও গর্ভ 
খনন বরা ছয়। এখানে জলের গর্ডীরক্কা ছিল 
১১১৭৪৬ বটি 
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এই পরীক্ষায় বিশেষ উল্লেখধোগ্য তথ্োর 

সন্ধান পাওয়া গেছে। আমেরিকার স্যাশন্ত।ল 

সায়েছ্ম ফাউণ্ডেশন মহোল পরিকল্পনা কূপায়ণে অর্থ 
সাভাধ্য দিচ্ছেন! এতে খরচ হবে ৩ কোটি ৫, 

লক্ষ ডলার থেকে ৫ কেটি ডলার এবং এই কাজ 

সম্পন্ন হতে তিন থেকে সাত বছর লাঁগবে। 

এ-পর্যন্ত যে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
গেছে, তা পৃথিবী ও সৌরমগ্ডলীর উৎস কোথায়, 

সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করবে বলে আশা 

কয়া যায়।॥ এই সব তথা পৃথিবীর আভাস্তবীণ 

জ্ুরসমূহ, পৃথিবী ও সমুদ্রের বরস সম্পকে মা্ষের 
জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহা করবে। এতদ্বাতীত জীবন 

এবং বিবর্তনের ইতিহাঁস পস্পর্কেও নতুন তাখোর 

সন্ধান দিবে। 

এই প্রচেষ্টার পৃথিবীর কঠিন স্তর এবং মানটেল 

স্তরের বিভিন্ন কঠিন প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করা 
সম্ভব হবে। এই সকল পদার্থের ধাতব গঠন-প্রণাী, 

তেজক্রিঘ্নতীর পরিম।ণ, তপ-বৈছাতিক ও বৈছ্যুন্তিক 

পরিবাঁছিতা সহ রাসায়নিক ও ভৌত বিশ্লেষণের 

জন্ঠেই এই সব নমুনা সংগ্রহ করা হবে। উপ- 

বিভাগের প্রস্তরের ঘনত্ব সঠিকভাবে জানা 
গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পদার্থসমূহের ঘনত্ব 
জানবার পথও প্রশস্ত হবে। 

পৃথিবীর অভ্যস্তর থেকে সংগৃহীত কোন একটি 
উপাদানের তেজক্্িকতাঁর পরিমাণ জানা গেলে 

পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আনছে কিনা, সে বিষয় এবং 

সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ সম্পর্কেও 

কিছু বল] যেতে পাঁরে। 

ম্যানটেল ভ্তর পর্যন্ত পৌছানো মহোঁল 

পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও এর ফলে একটি 
মধ্যবর্তী স্তর সম্পর্কে সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের 

নগ্ধান পাওয়া খেতে পারে। এই স্তর সমুদ্রের তল- 

দেশের গলি দিয়ে গ্রিত। এই পলি বা তলানি কি 

হারে লুমুকের . তলদেশে এসে জমা হম 

ব্জাদীরা তার হদিস আজও করতে পারেন নি? 
ই, ২৭, 
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অনেকের ধারণা, সমুত্রের তলদেশের পাল দিল্বে 

গঠিভ প্রথম কঠিন স্তরটি গড়ে আধ কিলোমিটার 
পুর | আবার-অনেকের এই রকমও ধারণ! আছে যে, 
প্রতি হাজার বছরে সেখানে গড়ে এক সেপ্টি- 

মিটার পুরু তলানি এসে জমে । এই ধারণা তিক 

হলে তাঁদের মতা্রুসারে এই জ্বরটি গঠিত হতে 

লেগেছে কয়েক কোটি বছর | কিন্তু কোন ফোন 

সমুদ্র আছে, যাদের বয়স কয়েক শত কোটিরও 

বেশী। 

আবার সমুদ্রগর্ভের আগ্েক্গিরির কাছাকাছি 

স্ড়ঙ্ন খনন করে যে সব উপাদান সংগৃহীত 
হয়েছে, ভার মধ্যে দশ কোটি বছরের বেলী পুরনো 

কোন প্রস্তর সংগৃহীত হয় নি। আর সেখাঁনে 
পলি দিয়ে গঠিত প্রথম স্তরের উপকরণের কোন 

সন্ধানই পাওয়া ধায় নি। অন্যদিকে মহাদেশের 

কোন কোন অঞ্চল। এক সময়ে যেগুলি সমুদ্রের তলে 

ছিল--সেখানে পলি দিয়ে গঠিত আরও প্রাচীন 

কঠিন প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। 

অথাৎ কন বছরে কি হারে যে পলি সমুদ্রের 
ওলায় জযা হয়েছে-সে বিষয়ে যে অনুমান করা 

হথ়েছে, ভারই মধো, কি ভুল রয়েছে অথবা 
১০ কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক ছুর্বোগ। ভূমিকম্প 

প্রভৃতির কলে কি সমুদ্রের তলদেশের সম্পূর্ধ 

পরিবর্তন ঘটে গেছে? বিজ্ঞানীদের মনে এই 

সব প্রশ্ন জেগেছে। সমুদ্রের তলদেশ যত প্রাচীন 

বলে অনুমান করা হয়েছে, তত প্রাচীন বিনা, সে 

সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহের উদন্স হবেছে। এর 

ফলে হয়তো এই সন্দেহের নিরসন হবে! 

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগৃহীত জীবাধুসমুহ 
সমুদ্র ও পৃথিবীর প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতি- 
হাঁসের ছিন্ন সত্রের সন্ধান দিয়ে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ও 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সাহাধ্য করবৈ। এই 
জীবাশ্ম পরীক্ষা করে কেবল প্রাণীর আবির্ভাবের 

সময়ই দক্ধ। ' একের সুদুর অতীতের জীবনযায়া4 

 প্রণানী ম্পর্কেও অনেক ক্ জানা বাষে। এছাড়া 
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সমুদ্রতলের জীবাণু, ছত্রাক, আাঁলগি, আযামিনে 

আসিড, অন্ঠান্ক জৈব যৌগিক পদার্থ, এবং ষে 

ভন ও বিজ্ঞান [১৭শ বর্ষ, আব সংখ্যা 

অবস্থায় এই পৃথিবীতে ্রামীর কবির্ভাব হয়েছিল, 
সে বিষয়ে বহু তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে । 

অদৃশ্ঠ শত্রর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

ডাঃ ভি. তিমাঁকফ লিখেছেন - প্রথমে জান! 

দরকার, জীবাণু সংক্রমণের সাধারণ প্রক্রিয়াটা 

কিক্ধপ এবং জীবাণুগুলির বংশবিস্তার ঘটে কি 

ভাবে? এ-পর্যস্ত মনে করা হচ্ছিল যে, সংক্রামক 

রোগের কারণ হয় ব্যার্রিরিয়া (আমাশয়, যন, 

টাইফয়েড ইত্যাদি), না হর ভাইরাস (হাম, 

যক্তত্গ্রদাহ, ইনফ্ুয়েগ্া প্রভৃতি)। জুতরাধ বিজ্ঞানীর! 

বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেছিলেন এই সব 

ব্যাক্টিিব্রিয়। ও ভাইরাসকে আলাদা করে তাঁদের 

টজবধর্ম অনুণীধনের কাজে । ফলে ত্রেগ নির্ণয় ও 

চিকিৎসার কতকগুলি কার্ধকরটী পদ্ধতি উদ্ভাবন 

কর] সম্ভব হয়৷ 

কিন্ত আযাটিবায়োটিক্স ও সালফমাইডগুলির 
আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে দেখা গেল, অনেক 

জীবাঁখুর মধ্যেই সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি 
৷ ইমিউনিটি ) গড়ে ওঠে এমন কি, তাঁরা তাদের 

আকুতি পর্যন্ত বদলে ফেলে। জীবাণুর বিভিন্ন 
গোঠীর মধ্যে পারম্পরিক মিল এত বেশী ষে, 
বাইরের দিক থেকে তাদের আলাদা আলাদাভাবে 

প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় লা। যেমন--আমাশয়ের 

ব্যাসিলাসের রোগ-উত্পাঁদক প্রক্কতিকে (কার্বক্ষেত্রে 

ট।/ইফযেড বাক্ট্যাফাইলোককাস অন্িযাসের রোগ" 

উৎ্পাঁদক প্রক্কৃতি থেকে আল।দাভাবে চিহ্কিত করা 

যায় না। | 

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগ সৃষ্টিকারী 
দ্যার্টিরিয়াগুলির সমস্ত প্রজাতিই প্রতিকূল 
পরিবেশে শস্ভুত এক .ধরশের আত্মরক্ষার শক্তি 
অর্থন ক্ধরে এবং সীঁধারপ  লেবরেটরি পদ্ধতিতে 
জতনর ধর যায় না! বলেই রোগসংক্রমণ জীবদেছের 

তখনি গভীরে প্রবেশ করেছে, তা নির্ণর করা 

কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসস্ভবও বটে। 
প্রতিষেধক ওষধগ্ুল্রির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 

মাইক্রোবগুলি বূপাস্তর পরিগ্রহ করে এবং বছরের 

পর বছর সেই ব্বপান্তুরিত অবস্থায় থেকে বায় । 

কিন্তু অন্গকূল পরিবেশে তাঁরা আবার পুর্ববূপ 
গ্রহণ কত্ে! একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 

প্রত্যাবৃরি (রিভাগন )। একত্রে বিলম্বে ক্রিপ্বাশিল 

বিস্ফোরক “মইন*এর মতই ওই ব্যাক্জিিরিয়া 

গুলি হঠাৎ পুর্ববূপ পরিগ্রহ করে' রোগ কৃষ্টি 
করে থাকে । 

সমন্তাটি আরও জটিল হয়ে দাড়ায় এই জন্তে 
যে, ওই ব্যার্টরিয়াগুলি দ্ধপ পরিবর্তন করে' 

হুবহু ম।ইকোপ্লাজমের যত আকৃতি ধারণ করে। 

এই মাইকোপ্াজম হইলো ব্যার্টিরিয়া -আর 

ভাইরাসের মাঝমাঝি এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক 

জীব। ওই রূপান্তরিত ব্যাক্ট্রিরিয়া আর 

মাইকোপ্লাজম গঠন ও উৈবধর্মের দিক দিয়ে 

ভুবহ এক রকমের--তফাৎ শুধু এই যে, ক্বপান্তরিত 

ব)ঈরিয়ার মত এই মাইকোপ্রাজম মুল, 
ব্যািরিয়ার বূপে ফিরে যেতে পারে ন11 

মাইকোপ্লাজম অতি সাংঘাতিক ধরণের | এরা 

হলো জীবকোঁষের আভ্যন্তরীণ পরাশরত্ী জীব 
(ইন্টাসেলুলার প্যারাসাইট )। কোষের বাইরেও 
এদের অন্তিত্ব বজায় খাকে। 

তাহলে সংগ্রামটা দাঁড়াচ্ছে চার রকমের অনু 
শত্রুর বিরুদ্ষে-ব্যা্তিৰিয়া, ভাইরাস, ভিন্ন দ্ধপে 
ছন্বেশধারী ব্যাক্টিরিয়া এবং. মাইকো্রাজম । 
বিজ্ঞানীরা: মনে করেন, এই. ছয়বেশধাঁরী 
ব্যাস্িরিয়ার.বিকলদ্ধে সংগ্রামে, নামতে হবে লকপুর্ব 
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নুন এক দিক থেকে। অন্ত তিনটি আবৃষ্ঠ 
শক্রর বেলায় ধষে ভাবে অভিযান চালালে হচ্ছে, 

এর বেলায় ত| চলবে না। 

সবাই জানেন, অধিকাংশ সংক্রামক বেগের 
নির্ভরযোগ্য 'প্রতিসেধক হলো টিক! বা ইনোকিউলে- 
শন। একত্রে সোভিমেট চিক্িৎসা-বিজ্ঞানীপা 

যে নতুন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে, ব্যাপৃত আছেন, 

সেটি হলো-_ছল্মবেশধারী ব্যা উবিয়া ও মইকো- 

প্রজম কি মাজ্ছষের দেহে রোগ প্রতিরোধক শান্ত 

( ইমিউনিটি) হষ্টি করতে পারে এবং এই প্রতি 
রোপক শক্তিকে কি প্রতিষেধক অস্ত্র হিসেবে 

ব্যবহার কর! যায়? 

প্রমাণিত হয়েছে যে, অআ্যাপ্টিব|য়োটিক্স ও 

সালফামাইড ওষুধের বিরুদ্ধে আঞগ্ররক্ষার জন্তে 
যে সব জীবাণু নিজেদের রূপান্তর ঘট|য়, সেই 

রূপান্তর ঘটে তাঁদের প্রজনন-অঙ্গপ্রতাঙ্গের 

পরিবর্তনের ফলে! পরীক্ষামূলকভাবে তাদের এই 
রূপাস্তর ঘটানে! সম্ভব হদ্দেছে এবং এই ফপান্তরের 

যাবতীয় প্রক্রিয়া অনুশীলন করা হয়েছে। সেনভিঘেট 

যুক্তরাষ্ট্রের গামালেই ইনস্টিটিউট অফ এপিডে- 

মিওলজি আগত মাইক্রোবায়োলজির কমার! 

কতকগুলি মাইক্রোবকে সম্পুর্ণবূপে স্রেপ্টোযাই- 
সিনের প্রভাবমুক্ত করতে সঙ্গম হয়েছেন। 
এটি করবার জন্তে তারা একবারও ওই মাইব্রোধ- 

সঞ্চয়ন ১১৩ 

গুলির উপন্ন স্টেপ্টোমাইসিন প্রশ্নোগ করেন নি। 
এর উদ্দেশ্য হলো এমন জিনিষ পাঁওয়া অন্তব, 
যাঁদের ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি রাসায়নিক 

ওবুধের প্রতি ওই মাইক্রোবগুলির স্পর্শকাতর তার 
পরিবর্তণ ঘটতে পারে। 

বর্তম।নে চেষ্টা চলছে ম।ইবেেবের একটি বিশেষ 

চরিত্রের পরিবর্তন ঘটবার জন্তে। আমরা চাই 

যাতে ছত্রাক (ফাঁস) আরও বেশী পরিমাণে 

আযাপ্টিবাোটিক উত্পাদন করতে পারে এবং রোগ- 

জীবাণুর খোঁগ সংক্রমণের শক্তি ন্ট হয়ে যায়। 

কিন্ত সেই সঙ্গে আরও চাই যে, সেই জীবাণু ষেন 

মা্ষের দেহে রোগের প্রতিরেধশক্তি আরও 
বাড়িয়ে তুলতে পারেলাধাতে মেই জীবাণুকে টিকা 
তৈরী করবার কাজে ব্যবহার করা ষায়। 

এসধ অমশ্যা সমাধানের জগ্যেই জীবাণুর 
চাঁরত্রের সঙ্গে সম্পক্ত অঙ্গ গুলির বংশগত ধর্ম, গঠন 

ও ক্রিন্তা সম্বষ্ধে আমাদের খুঁটিয়ে দেখা দরকার। 

মাছযের চাহিদ। অনুযায়ী জীবাণুগতুণিকে “শিক্ষিত 
করে তুলে এবং তদের চরিপ্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে, 

অর্থাৎ তাদের রোগ সংক্রণণের ক্ষমতার ধিলোশ 

ঘটিয়ে অথবা তাদের গুণগুলির অধিকতর উন্নতি 

সাধন করে সংক্রামক রোগের বিরদ্ধে সাফশ্য জনক 

ভাবে সংগ্র।ম চাল।নো ধেতে পারে। 

যে আলে। সযুদ্র-পথের দিশারী 

ভারতের উপকৃলরেখা দৈর্ঘ্য প্রায় সাঁড়ে চার 
হাজার মাইল। এই সুদীর্ঘ উপকূণরেখা বরাবর 
জনমনিবহীন কুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ কিংবা উপকূলবর্তী 

নির্জন স্থানে কপ্নেক হাজার মাহ্ষ নিঃসঙ্গ জীবন- 

যাপন করছেন, দেশ-বিদেশের নাবিকদের ও. 

বাঁশিজ্য-পথের নিভূলি নিশান! দেবার "জস্ঠে | 

ধা ইলেন বাঁতিথরের কমর্ণ। 

। উপকূলভাগে বা.সমুদ্রের মধ্যে আঁলো দেখিয়ে. 

ব1 ধ্বনি প্রচার করে এর! জাহাজের নাবিকদেক 
সতর্ক করে দেন--কাছেই বিপদ, থু সাবধানে 
জাহাজ চালিয়ে যাঁন। নাঁবিকেরা অনেক দুর 
থেকে বাতিথরের আলোর রেখ! দেখতে পাঁন মা, 
অনেক সময় তাও ভাদের চোখে পড়ে না| ; ভৰু | 

তারা জানেন? এ বা. তাদের পরম বধু) রি 

আজ, .ভাঁয়তের, উপকূলে, ১৯০১, বাতিঘর বা 
মিগবের সফেতন্জাপ ফেজ রছে | গ্বারীনতার 
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পূর্বে বাতিঘরে পেট্রোল বার্ণার, আাঁসিটিলিন 
গ্যাসের আলো, ফিতা বা জালানো বাতিই ছিল 
আলোর প্রধান উৎস | তখন বাঁতিথরের সংখাও 

ছিল নগণ্য। 

স্বাধীনতা গাভের পর প্রথম উপলব্ধি কৰা বাসন 

যে, তার ত-উপকুলের সমুদ্র ও আবহাওয়া অঙ্সারে 
চাঁর শ্রেণীর অর্ণধপোঁতের জন্তে চলাচলের স্ুবাবন্থা 

রাখা দরকার । এগুলি হলো, গভীর সমুদ্রগামী 
জাহ।জ, উপকুলভাঁগে চলাচলকারী মাঝারি 
জাহাজ, পালতোঁল। দ্রেশী নৌকা এবং দেশের 
অভ্যন্তরভাগে চলাচলকারী নৌক1। তাছাড়া 

জাহাজ চলাচলের পরিমাণ ক্রমেই যে ভাবে বেড়ে 

চলেছে, তাঁর দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়! দরকার । 
এসব দিকে লক্ষ রেখে ১৯৫২ সালে জাহাজ 

চলাচলের সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্টে ব্যাপক 

কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পন[কাঁলে 
কয়েকটি বাঁতিঘরের পুরাতন সরঞ্জাম বদল করে 

আধুনিক সরঞ্জাম সংস্থাপন কর! হয়। কয়েকটি 
নতুন বাতিথরও স্থাপিত হয়। তখন বাঁতিঘরের 

সংখ্য। ফাড়ায় ৩৫-এ | 

দ্বিভীধ পরিকল্পনকাঁলে ৭০টিরও বেশী বাতি- 

ঘর, রেডিও-বেফন প্রভৃতি সংযোজিত হয়েছে। 

নতুন কয়েকটি বাতিথরের বাতির উজ্জলত] ১ লঞ্ষ 

থেকে ৫ লক্ষ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সমান । 

“ক্যাগ্ডালা ঝনদরে জাহাজ চলাচলের সুবিধার 

জন্ঠে সর্ধাধুনিক রেডার সংস্থাপন একটি উল্লেখ- 

মবোগ্য ব্যাপার । পৃথিবীর কোনও বনারে এই 

ধরণের রেডার সংস্থাপন এই প্রথম। 
ভূতীয় পরিকল্পনায় বাতিঘর এবং জাহাঁজ 

চলাচলের আধুনিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জনকে 
আরও ব্যাপক কর্মছুচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই 

সময়ে ১৬০টি বাতিঘর দির্যাপ, ৩০টি বাতিঘরে 
আধুনিক বাতি সংস্থাপন, হুন্ব তরলের ওটি বিপদ- 
'জাপক কে স্থাপন, ১০৫টি বা ও অস্তাঙ্ 
হাবস্থা কর হবে। ্ 

ওম ও বিজ্ঞান [১৭প বর, আ সংখ্যা . 

বর্তমানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা চালু 

করা হচ্ছে । সেট হলো ছুটি ডেকা নেভিগেটর 
চেন প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক চেনে একটি মূল ও 
তিনটি উপ-বেতারকেন্ত্র থাকবে | মূল কেন্রগুপিতে 
৫৫০ ফুট উচ্চ এবং উপ-কেন্ত্রগুলিতে ৩৫* ফুট উচ্চ 

বেতার সন্কেত-প্রেরক ঘন্ত স্কাপন কর! হবে। এই 

সব কেনে থেকে: বেতার-সঙ্কেত প্রেরধ করে 
জাহাজের গতিপখের নির্দেশ দেওয়া যাবে। 

পশ্চিখ উপকূলে ডেকা চেন চালু কর! হয়েছে। 

এর ছারা বোদ্াই বন্দর ও কচ্ছ উপসাগরে 

জাহাজ চন।চল শিয্বস্্রণ করা হচ্ছে। পুর্ণ উপকূলের 

ডেকা চেন শ্াপনলের কাঁজ সুরু হয়ে গেছে 

এবং আগামী বছরের মাঝামাঝি চাঁদু করা 

যাবে বলে আশা করা যায় । এই চেনের দ্বারা, 

কলিকাত। ও বিশাখাপত্তন বন্দবের পথে জাহাজ 

চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর! হবে। এই দুটি ডেক। 

চেন স্থাপন করতে ব্যয় হবে প্রায় ৯৮ লক্ষ 

টাকা | সমগ্র এশিয়ার মধো ডেকা চেন সংস্থাপন 

এই প্রথম। 

কচ্ছ উপলাগরের প্রবেশ পথে লুসিংটন খাড়ি 

জাহাজ চগাচলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । 

এখানে জল মাত্র ৫* ফুট গভীর । কিন্তু তাঁর উপরে 
ষব প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে, তার উচ্চতাঁও $* ফুট। 
কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে কঠিন প্রন্তরের স্তর দেই। 

ফলে এখানে বাতিঘর স্থপিন করা এক দুঃসাধ্য 

ব্যাপ।র। তবু কর্মীরা পিরস্ত হন নি। তালা 
বালির উপরেই বাতিঘর নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। 
এখানে ১৬* ফুট উচু একটি আলোক-সঙ্ষেত তপ্ত 
নির্মাণ করে মান্থষের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার একটি 
উদ্জ দৃ্াস্ত সংস্থাপন করা হবে 

বর্তমানে বাতিঘর বিভাগের জন্তে বুগোক্জা, 
ভিনবায় আধুনিক ব্যবস্থা সমস্থিত একটি বাঁতিঘর-. 
জাহাজ নির্দাপ করা হচ্ছে! এটি হবে প্রায় দেড় 
হাজার টনের। এই. জাহাজ থেকে, লয়ু্যকে 

. হী স্থাশন:. কর, বাঝে।' সব্বংচাঁলিত লো 
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ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। তাছাড়া জাহাজের 

উপরে হেলিকপ টার অবতরণের জায়গা থাঁকবে। 

আলোর সরঞ্জাম মেরামতের একটি কারখানা হবে 

এই জাহাজের প্রধান অঙ্গ । জাহাজে ৭* জন 

নাবিকের থাকবার সুব্যবস্থা করা হবো এই 

ধরণের বাতিঘর-জাহাঁজ ইতিপূর্বে আর নির্মাণ 

করা হয় নি। , 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিষ্ার ভ্রু 

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁতিথর উদ্লিনীয়ারিংয়েরও 

দ্রুত পরিব্তন ঘটছে। এর সে তাল রেখে 

চলবার জগ্থকে কলিকাতায় একটি বাতিগর গবেষণা- 

গার স্থাপন করা হধেছে। এর যধ্যেই গবেষণা" 

গাঁরটি কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করে কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছে। 

বাতিঘর পরিচালনার জন্তে কর্মীদের শিক্ষাদাঁম 
একটি জটিল বাাঁপার। পৃথিবীর কোনও বিশ্ব- 

বিদ্তালষেই বাতিঘর পরিচালন! ও সংশ্লিষ্ট ইঞ্জি- 
নীয্ারিং বিষয়ে শিক্ষাদীন ও গবেষণা পরিচালনার 

সঞ্চয়ন ১৬৫ 

এবং এই চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এইট 
অভাব পুরগের উদ্দেশে বাতিঘর বিভাগ কলিকাতায় 

একটি বাঁতিঘর-কর্মী শিক্ষণ-কেন্ স্থাপন করে- 

ছেন। এই ধরণের শিঙ্গণ-কেন্ আর কোখাও 

নেক । 

বাঁতিথরের সাধারণ সাজশপঞ্জাম নিমাণ ও 

মেরামতের জন্তে কলিকাতা, বোহ্গাই, মাদ্রাজ ও 

জয়্নগরে চাঁরটি কারখানা আছে। এখানে 

ধাতিঘরের জন্তে প্রমোজনীঘ নতুন নতুন সরঞ্জাম 
উত্পন্গ করেও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুর 

সঞ্চয় করা হচ্ছে। 

কিন্তু এখনও প্রধান প্রধান সরঞ্জাম বিদেশ 

থেকেই আমদ।নী করতে হয়। এই অন্থুবিধা 

দুর করবার উদ্দেশ বাতিঘর বিভাঁগ কলিকাতায় 

বাতিঘরের সবঞ্জাম নির্মাণের জন্তে একটি বৃহৎ 

কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন এব 

জগ্তে ব্যয় হবে অন্থুম।ন ২৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু 

কারখানাটিতে উৎপাদন পুর্ধোন্মে সুরু হলে 

ব্যবস্থা 'নেই। অথচ ভারতের বিপুল সংখাক ভারতকে বাঁতিথরের মুল সরঞ্জামের জন্তে আর 

বাতিঘর পরিচালনার জন্তে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। 

বাতের কারণ অনুসন্ধান 

এইই সঙ্খদ্ধে আলেক ফরেস্ট লিখেছেন-- 

বাতের আক্রমণ হয়ে থাকে সবদেশে এবং এই 

আক্রমণের ফলে হাজার হাজার লোক গঞ্ু 

হয়ে কোঁদ রকমে জীবনযাপনে বাঁধ্য হয়। 

লক্ষ লক্ষ লোক এর জন্যে মাঁথাধরা আর শরীরের 

ব্যাথায় কাঁজ করবার স্বাঁভাঁরিক ক্ষমতাও হারিয়ে 

ফেলে। এই রোগকে জয় করবার জন্ঠে বিভির 

'গেশে পালাদিক দিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা 

চলছে | এই গবেষণা যদি একদিন সকল হয়, 

ছলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে একটা বড় রকমের 

কাজ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
“1 কিন্ত এই. লক্গোে পৌছাদে! এখনও সম্ভব, হয় 

নি। আঅবস্ট বৃটেনে এম্পাার রিউম্যাটিজমূ 

কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা ফলে 

এই দিকে কিছুটা কাজ করা সম্ভব হয়েছে--যাঁর 

ফলে বাঁতের রহস্তা উদঘাটনের পথে বিজ্ঞানীনা! 
অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছেন । 

অন্ত দেশের গবেষণা-কর্মীরাঁও কাউ্িলের 
নতুন ধরণের কাজকর্মে উপন্কৃত হচ্ছেন। এই 
রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কাউলিলকে সাহাধ্য 
করছেন মা্ে্টোর িশববি্তালকবে. স্থাপিত তার 
মোবাইল কিন্ত সার্ডে ইউনিট ।.. ৮ 

“ইউনিটের বিশেষকীগগ উত্তর-পশ্চিম ইং্যাণ্ডে 
রা সার্ডের কাঁজে -নিষুত্ আছেন এর॥ 
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রই সম্পর্কে, 'আকুসন্ধাণের জন্তে তারা নির্বাচন করে 

* দিয়েছেন 'শ্রমশিল্প এলাকার একটি জনবল অংশ 

- জ্যাঞ্কাশায়ারের লী অঞ্চপ। ভারা এই অন্ধ" 

সন্ধানের ফলে পুরাতন সব মতবাদ যে ভুল, তা 

গ্রমাণ করতে পেরেছেন । 

তার] যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে 

বোঁঝা গেছে, অ্াাতসেতে বাঁড়ীথর বাতের ঠিক 
প্রত্যক্ষ কারণ নয় | কিন্তু কোন (ক যখন বাতে 

আরক্রাস্ত্ ছুয়ে পড়েঃ তখন স্যাতসেতে জায়গায় 

থাকা তার পক্ষে হয়তো ঠিক নয়। 

আর্থ।ইাটস এক রকমের কঠিন বাঁত। গবে- 
ধণার এই ফল যখন জানা যাগ দি, তখন বাঁসগৃহের 
স্যাতসেতে ভাঁবই রোগের একমাত্র কারণ বলে 
মনে কর। হতে? | কিন্তু বিশেষজ্ঞের বলেন, 

ব্যক্তিবিশেষের বংশান্থরুম এবং পরিবেশও এই 

রোগের জন্তে সমানভাবে দাঁয়ী। 

পরিবেশ বলতে এখানে রোগীর স্থানীয় পারি- 
পাশ্থিক জলবায়ু এবং বসবাসের অবস্থাই কেবল 
বোঝায় না, জন্মের পর সে যত রকম রোগে 

ভূগেছে তান্ধি কথাঁও বোবায়। 

উত্তর-পশ্চিম এলাকা ইউনিটটি যে এলাকার 
এই দার্ডে পরিচালনা করে, সেট ধ্্যাতসেতে 
আবহাওয়ার জন্তে কুখ্যাত। কিন্তু তা সত্বেও এই 
এলাকায় মেটি জনসংখার অন্গপাঁতে আর্থাইটিস 
কোগাক্ষাস্ত লোকের সংধ্যা গ্রীম্মমগডলীয় 
জামাইকাঁর অতিরিক্ত উঞ্ণ গ্রাম্য এলাকায় চেয়ে 

জ্ঞান্স ও বিজ্ঞান 1 ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 

যেণী নয় এবং উঞ্চতর এলাকার এর প্রাবল্য 

সাধারণতঃ কম। | 

বংশাছুক্রম অথব1 গুজনন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্পর্কে 

গার্ডের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যাঁরা আর্থ1ইটিস 
রেগে ভূগছে, তাদের আত্মীয়ম্বজন অন্তদের 
তুলনায় চার গুণ বেশী রোগাক্রাস্ত হতে পারে। 

পরীক্ষার ফুলে আজ একথা ম্প্ট হয়েছে 
বলেই যে, রোগের বিস্তার সম্পর্কে পরিবেশের 

কোন ভূমিকা নেই--একথ| মনে কর! ভূল হবে। 

নির্বাচিত ছয় শত পরিবার নিষ্ে ইউনিটটি 
প্রত্যেকের অতীত ও ধর্তমাঁন জীবনের সব রকম 

দিক পরীক্ষা করে দেখেন। 

এই পরিবার সংক্রান্ত অন্থসদ্ধানের পর 

বিশেষজ্ঞের মনে করেন যে,কারোর বাত থাকলে 

তার পরিবারের অন্তদের মধ্যেও বাতের আক্রমণ 

হতে পারে--একথ! হয়তো তার! শীন্রই প্রমাণ 

করতে পারবেন। এর পর আরও কিছুদিন গবেষণা 

চালিয়ে হয়তো তাঁরা জানতে পারবেন। সেই 

ব্যক্তির পরিবেশ বাঁতরোঁগের তীত্রত। হ্রাস করছে, 
না বাড়িয়ে ভুলতে সাহাধ্য করছে! যমজদের 

সম্পর্কেও এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চলছে। 

এই ভাবে বাত সম্পর্কে নানা দিক থেকে 

দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা! চালাতে হবে এবং সে জস্তে 
প্রয়!জন অপরিসীম ধৈর্য এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতার। 
বিজ্ঞানীর! যদ্দি বাতের কারণ নির্ণয়ে সক্ষম 
হন। তবে তা দূর করবার ব্যবস্থাও করতে 

পারবেন। 



সেলুলোজ 
শ্রীমন্থিমারঞ্জীন প্রামাণিক 

আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কতকগুলি জিনিষ 
এমনভাবে জড়িত, যেগুলির মূল্য শির্ধারণ করতে 
গেলে হয়তে! আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে 
মোটেই মূল্যবান মনে হবে না। তবুও বৈজ্ঞাণিকেরা 
ওই সামান্ত জিনিষকেই বিশেষ মুলাবন এবং বহুমুণী 

সমস্তার সমাধানকারী বলে বিবেচনা করেন। 
পরীক্ষা-নিরীগ্ষার পর জনসাধারণের হাঁতে তুলে 
দেন তাদের অক্লান্ত সাধনার সামগ্রীকে মূলাধান 
করে। সেলুলোজ এই রকম একটি মুলাবাঁন 
জিনিষ। 

প্রকৃতির অধিকাংশ জৈব 'যাঁগিক পদার্থ ই 
হচ্ছে সেলুলোজের প্রধান উতৎ্স। বৈজ্ঞানিক 

সংজ্ঞার এর গঠন (0৫চ10038)1)| এটি হচ্ছে 
বহুমুখী শর্করা জাতীক্ মিশর পদার্থ-গোষ্ঠীর 

অন্তর্গত। হিসাব করে দেখ। গেছে, প্রকৃতিতে 
প্রায় ১,১০৭ বিলিয়ন কিলোগ্র্যাম সেলুলৌজ ট্জৰ 
যোঁিক বস্তগুলির মধ্যে বর্তমান-_বাযুমণ্ডলস্থিত 
কার্ধন ডাইঅক্সাইডের প্রান অর্ধেকাঁংশ | সেই জন্তে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সব রকম শর্করা জাতী 
মিশ্র পদার্থের শ্রষ্টা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। 

গাছপালা সেলুলে।জ তৈরী করে জল আর 
কার্ধন ডাইঅক্সাইড থেকে । আবার সেই সেলুলোজ 

খেকে তৈরী হয় গাছের কোষ-প্রাচীর। তাহলে 

বুঝা যাচ্ছে, আমাদের কত কাছাকাছি সেলুলেজ 
রয়েছে। 

বিশুদ্ধ তুলার আশে প্রায় ৯৯৬% সেদুলোজ 
থাকে। সেলুলোজের 'অপরাঁপর মুল্যবান উত্ল 

হচছে--কাঠ, খড়, পাট, শখ ইত্যাদি । 
: বৈজানিকেরা রাঁপায়ণিক প্রব্রিয়ান্ন বিশ্ৃদ্ধ 

নণ হা! এই পঞ্জাতিকে, বরে ছারিরাইিজেলন |: সেসুলোজ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রা 

৯০% সেলুলোজ এবং 8% জলীয় বাম্পমম্পন্ন 
কাঁচা তুলা থেকে সাধারণতঃ সেগুলো তৈরী 
হয়ে থাকে । এই তৃলাঁতে কিছু পরিমাণ চবি জাতীস় 
পদার্থ, কিছু নাইট্রোজেন জাতীয় এবং রগ্রক 
পদাথও বতমান খাকে। সে জন্তে প্রথমেই ভূল! 
থেকে চি আর মোম অপসারণ করা হয়, 
আগকোহল-বেশ্রিনে ধুয়ে। ভারপর ১% কষ্িক 
সোড।র ভ্রবণে বায়ুর উপস্থিতে সিদ্ধ করা হয়| 
এই প্রক্রিয়ায় ছিবড়া এব অর্ধসেলুলোজ জাতীয় 
পদাথগুলি দুর্দীভূত হয়ে যায়, আযসেটিক আ্যাসিড 
দিয়ে অঙ্গার জাতীয় পদার্ধগুলিকে হ্রাস করা হয়। 
সর্বশেষে সোডিয়াম হ।ইপোক্রেরাইট দিয়ে সাঁদা 
করে ভালভাবে ধুয়ে শুকানো হয়। এই বস্তুটি হচ্ছে 
৯৯ ৬/০ সেলুলোজ। যাকে নম্যাল সেলুলোজ 
বলে। এছাড়া লিগ.নো সেলুলোজ, যেমন-_কাঠ, 
খড়, পাট, শগ থেকে প্রভূত পরিমাণে সেলুলোজ 
উত্পাদিত হয়। এক্ষেত্রেও লিগনিনকে চধি 

জাতীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়, ক্লোরিন 
গ্যাস বা সোডিগ্নাম ক্লরাইট দিয়ে। 

আধুনিক শিঞ্পে লিগনিনকে ক্যালসিগকাম সাল- 
ফাইট বা কষ্টিক সোঁডার দ্রবণে চাঁপের প্রভাবে 
অপসারিত করবার পদ্ধতি আছে। এভাবে 

উত্পাদিত সেলুলোজ শাসের কোমল পিতের 
মত। 

এই সেলুলোজ দিয়েই মাপিরাইজেসন 
প্রক্রিয়া সাধিত হয়। সেপুলোজকে ১৫%' থেকে 
২০% কষ্টিক পৌভার জ্রবশে দেখে বিস্তারণের 
সাহায্যে চওড়া, ফিতার মত আশরুক ছল! তৈরী. 
করা হয়। পই ভুলা বেগমের দত ঈকৃচকে ও 



১৬৮ 

এই মাপিয়াইজড. সুতাঁব বহুল ব্যবহার সর্বপ্রই দেখা 
যান্ন। |] 

সেপুলোজ থেকে নাইট্রো-সেলুলোজ পাঁওষা 
যেতে পারে, ঘদি ঘন সালফিউবিক জআ্যাসিড 

এবং নাইটিক আঁসিডকে (১:৩) খুব ঠাণ্ডা অবস্থা 
সেশলোজের সঙ্গে মেশ|নো যাষ। ভিতবকার 

বাসায়নিক প্রক্রিয়ার ধারা হচ্ছে-_নাইট্রো গপ 
হইিডকিল গ্রপকে অপসাবিত করে এবং জলে 

পরিণঠ করে] সেই জলকে ঘন সালফিউরিক 

আপি শোঁণ করে। এই নউট্রো-সেলুলোজই 
ইলে| বিস্ফে|রক তুলা বা গান-কটন। এথেকে 

আবার শ।শাঁবিধ বিশ্ফোবক পদার্থ টরবী করা 

হয, যেমন-কর্ডভউট, ভিন।মাইট ইতযাঁদি। 

কর্ডাইট একটি চটচটে আঠালো জিনিষ। 
এতে থাকে ৩৭% বিস্ফোরক তুলা, নাইটোগ্রিসাবিন 

£৮), এবং €% তেলিলিন | জিনিষটি বাইফেলের 
ক্টিছে ব্যবহার কর! হয। বিস্ফোরক জিলাটিন 

তৈরী কবতে ৪ ভাগ নাইট্রো-সেলুলোজ, ৯২ 

ভাগ নাইট্রো-গিস।রিন শোধিত করা হম। এষ 

বিস্ফোরক জিলাটিনকে কাঁইসেলগ।বের সঙ্গে 
মিশিষে ভিনাঁমাইট তৈরী করা হয়। 

সেপুলাঁজ থেকে কলোডিয়ন তৈরী হষে 
থাকে । কলোডিষন হচ্ছে ৫% নাইট্রো- 
সেদুলেজের দ্রবণ । ইথাইল আয।লকোছলে (১ ৩)। 
গ্রধণটিকে বাশ্পীভৃত কর! হলে একটি শক্ত, শচ্ছ 
পাঁতুলা আম্তরণ পড়ে থাকে । এই জিনিষটি 

ফটোগ্রাফীর কাজে একান্ত প্রযোঁজনীয়; চাছাড়। 

ক্ষতস্থাশের রক্তপাত বদ্ধ করা এবং শুদ্ধ ছিউ 

বন্ধ কববার কাজে ব্যবহৃত হতে খাকে। 

সেপুলয়েডের বহুল ব্যবহার আঁমর1 সর্বপ্রই 

দেখতে পাই। শাধাবণঠ: সেলুলোজ ডাইনাই- 
ট্রেটকে কপূর এবং আলকোহলীয় ড্রধখে ৭৫"শতে 

প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে টতয়ী কৰ! হ্প্প। সেলুলয্নেড 

 গ্ব্ আকার ধারণ কম্ে। গাম অবস্থায় একে 

ধাঁত দিয়ে ভেলা পাঁকাঁলো যেতে পারে। 

জাল ও বিজ্ঞান [ ১৭ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, 

সেলুলোঁজ নাইট্রেটের আর একটি অবরির্রট 
হচ্ছে রেকিন--এক ধরণের কৃত্রিম চামড়া । মোটা 
কাপড়ের স্টপর সেপুলোজ নাঈদ্রেটের দ্রবণ আর 

উপযুক্ত রঙেব আস্তরণ চাঁপ।নো হব এবং জিনিষটি 
চামড়ার আকুতি ধারণ করে। 

সেলুশোঁজ আ।মিটেট থেকে কৃত্রিষ রেশম, 

পেন্ট, বাঁণিশ এব বিশেষ করে চলচ্চিত্রের 'অদহ 

ফিলা তৈবী হযে থাকে। 

সেলুলোঁজ আিটেউ *তবী করতে সেপু- 

পোক্গকে আপিটিক আনহাইড্(ইড এবং সল- 

ফিউবিক আাসিডে মেশানে| হয | প্রথমে সেপুলোজ 
টা্টন্মা।সিটেট, পবে জ্শ মেশালে ডাই শাপিটেটে 

পরিশত হয। এই ডাইমা[সিটেটকে ভালভ।বে 

ধুয়ে শু করে ভাবপর কোন (টব দ্রবণ 

দ্রবীভূত কবে বাম্পীডৃ কৰা ভয। সেলুলোঁজ 
আযসিটেট সুশ্ স্থচাঁর আকারে পড়ে থাকে । 

চীনাধা অর্ধপ্রথম এই সেসুলোজ থেকেই 
কাগজ প্রস্তুত করছে সক্ষম হয়। এদের কাগজ 

ই*বীর পদ্ধতি সঙ্গন্ধে কিছু বলছি । প্রথমতঃ কাঁচা 

কাঠ, খড, বাশ, ঘাস, *৭ প্রতি কণ্টিক সোডা 
সিহ্ধ কৰা হয় প্রায় ১৬০*-১৭** তাপমাত্রীঘ্ন এবং 

৬-৮ আ।টমস্ষিয়ার চাপে । লিগনিন এধং অর্ধ- 

সেলুলোজীষ পর্দার্ঘগুলি অপসারিত হয় এবং 

সেদুলোজ অবশিষ্ট থাঁকে। এই সেলগুলৌজকে 

সাদা কর! হয় র্িচিং পাউডার দিয়ে। তারপব 

সেলুলোঙ্গের কোমল পিগুগুলিকে ভালভাবে পিটিয়ে 
জলসমেহ অসংখ্য চৌকা তারের জাপিতে 

পাঠানো হয়। এই সেবুলোজের চৌকা ধণগুলি 
বাম্পের দ্বারা উত্তপ ফেপ্ট রোলারে চাপ দিয়ে 

বিশ্ুত করলে জল অপসারিত হয় এবং ব্টিং 
কাঁগজেস মত এক একটি খণ্ডে পরিণত হয়। 
এই ধও্গুলিতে ফট্কিয়ি, জিলাটিন, গঁধ ইত্যাদি 

দিয়ে মহ্থণ এবং লেখবার উপযোগী করা ছয় 

এবার কৃত্রিম রেশম বা রেগ্কন সথঙ্ধে কিছু 
খা প্রয়োজন । 



মার্চ, ১৯৬৪ ] 

লাধারণ রেশম হচ্ছে প্রোটিন-গঠিঠ 'আশ। 
গটিপোকা এই রেশম তৈরী করে থাকে । কৃত্রিম 
রেশম সেলুলোজ থেকেই তৈরী কর| হয়। 

১৮৮৪ ধুষ্টান্ধে বৈজ্ঞানিক কাউন্ট ডি চার্ডোনেট 
সর্বপ্রথম কলোঁডিয়ন থেকে কৃত্রিম রেশম তৈরী 
করতে সক্ষম হন। 

ভুলা থেকে রেশম প্রস্বত্ত করলে কেবল 
মানত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজনিত "গাঁশের 
আরুতির তারতম্য ঘটে। সেঘুলে।জ না সেপুলোজ 
আপিটেটের উঁবণকে খুব সুগম ছিডুযুক্ত পাত্রের 
মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড চাপের পাহাঁষো চালিত করে 
অপর একটি পাত্রে সঞ্চিত করা হয়। এই পান্রে 
স্রবণাংশ বিতাড়িত হয় এবং সেলুলোজের সুপ 
হতাঁগুলি রেশমের উজ্জ্বলতা নিয়ে অধঃক্ষেপিত 
হয়। এই রেশম ছু'রকমের হয়ে থাকে । যথ[- 

(১) আঠালো রেশম £-- 

বিশুদ্ধ সেলুলোজের আঠালো পিগুকে ১৮% 
কষ্টিক সৌডায় সাধারণ তাপমাত্রায় গরম করা 
হয়। এই ক্ষারীয় সেলুলোঁজে কার্ধিন ডাইস।লফাইড 
মেশাঁলে সেলুলে।জ-জানথেট বলে হুল্দে কঠিন 
পদ্দার্থ পাওয়া যাঁয়। এই আঠালো ভ্বগটিকে 
২-৪ দিন পরে সুল্ম ছিদ্রযুক্ত জেটের মধ্যে দিয়ে 

প্রবাহিত করে হাল্কা সালফিউরিক আযাসিড বা 

সোডিয়াম সালফেট সমখিত পাত্রে নেওয়া হলে 

রেশমের আশগুলি বেরিয়ে আসে । 

সেলুলোজ ১৬৪ 

(২) আসিটেট রেশম 
সেপুলোজ আযাসিটেটকে ম্যাসিটোনে ভর্বীভূত 

করে পুমা ছিদ্রযুক্ত পাত্রে নিংড়ানোর পর গরম 
প্রকোষ্ঠে চালিত করা হয়। এখানে ভ্ত্রবণকে 
অপসারণ করে চকচকে আাশের মন্ত রেশম উদ্ধার 
কর! হয়। এই রেশম কিছু বেণী দামী, কিন্তু 
অনেক বেশী টে'কসই এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী | 
 এবা সেলোফেন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলছি। 

সেলোফেন ইচ্ছে স্বচ্ছ কাগজ। যখন সেল, 
লোজের দন আহলে! দ্রবণকে লুখ! সন্কীর্ণ চেরা 
পাত দিয়ে নির্গত করে অম রক্ষিত পাতে নেওয়া 
ইয়, তখন সেলুলোজ খুব পাতা পাতলা খণ্ডে 
অধঃগগেপিত হতে থাকে । এই খণ্গুলিতে জপ 
এবং আর্ত শোসণ করবার জন্তে সচ্ছ 

নাইটো-সেলুলোজের লেই-এ্রর একটি জস্তরণ 
দিয়ে গ্নিসারিনের সাহ।য্যে নমনীয় কনা 

হয়। এই জিনিষটিকে আমরা প্লাষ্টিক বলে 

থাকি। অবশ্থ সেলুলোজ-ইথার থেকেও প্লাষ্টিক 

আজ প্রাষ্টিক শিল্প সারা 

ভাই 

উৎপাদিত হতে পারে। 

জগতে একটা নতুন যুগ 'এনে দিয়েছে। 

সেনুলোৌজ যে আমাদের জীবনযাঁতার পক্ষে একাস্থ 

আবশ্বুকীয় উপাদান হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে 

সন্দেহ নেই। 



মস্তিষ্কের খাগ্ঠ 
শীরণজিৎকুমার দত্ত 

শরীরের আন্ধাগ্ অংশের গায় মঞ্তিক্ষের বিভিন্ন 

কর্ষের জগ্ঠেও শক্তির দরকার । মস্তিষ্ক যেহেতু 

কোঁন কঠিন কাঁজ করে না, সেহেতু মন্তিক্ষের জন্তে 

খুব বেণী শক্তির দরকার হয় না। মন্তিফের কোসের 

সংখ্যা জীবনকাঁলে বড় একট! বৃদ্ধি পাঁর় ন]। 
জন্মের পর থেকে মস্তিষ্কের কো্ৃগুলির আয়তন ও 

আকুতি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সংখ্যায় বাড়ে না| তাই 

পরিণত বধধসে কোধগুলির নিজন্ব কার্ধকলাপের জন্তে 

একটি নিদিষ্ট পরিমাঁণ শক্তির দরকাঁর হয়। শরীরের 

অন্তান্ত অংশে যেমন খাঁগ্ঘ-বিপাকের ফলে শক্তি 

উৎপন্ন হয়, মন্তিক্ষের থাছা-বিপক ক্রিয়ার ফলেও 

তেমনি শক্তি উৎপাদিত হয়। শক্তি উতৎ্পাঁদনের 

জন্তে শরীরের মাংসপেশী ও যকৃৎ বনু রকমের 

খাগ-বিপাক করতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্বের কোমগুলি 

সব রকম থাগ্ক-বিপাক করতে পারে না। মস্তিক্ষের 

কোবগুলির খাঁছ্ের বাছ-বিচার আছে। এই সম্বন্ধে 
আলোচনাই বর্তম।ন প্রবন্ধের উদ্দেশ্যু। 

বিভিন্ন শর্করা জাতীয় খাগ্ধ যদিও মন্তিষ্ষের 

কোঁষগুলি বিপাক করতে পারে, তথাপি তাদের 

বিপাক-ক্রিয়ার তারতম্যও হয় । যেমন--গ্ুকেটজ 
খুবই তাঁড়।তাড়ি থাগ্তরূপে ব্যবহৃত হয়। দেখ! গেছে 
ফ্রুকূটোজ, ম্যানোজ ও গ্যালাকৃটোজও মন্তিক্ষের 

খাগ্যরূপে কখন কখন ব্যবহৃত হয়! ছয়টি কার্ন- 

অপুবিশিষ্ট শর্করার ফসফেট যৌগসমুহও মস্তিছবের 
খাগরণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাঁচটি কার্বনসঅণুবিশিষ্ট 

শর্করা বা পেক্টোজ শ্রেণীর শর্করাগুলি মস্তিষ্ের 
ধাস্ক হিসেবে খুবই অনুপযোগী । শর্কর! ছাড়া অন্তত 

'অশর্কর! জাতীয় পদার্থের মধ্যে ল্যাকৃটিক আসিড, 
₹পাইকডিক আয।সিড। সীক্দিনিক আ্যাসিড, 
জল্ফণা-কিটো-গুটারিক ' আটাসিড, আল্ফা» 

গ্িসারে ফসফেট,  ফস্ফো-গ্রিসারিক আসিড, 

গুটারিক আযাসিড। ইথাইল আযলকোহল 

ইত্যাদি খাগ্ভ হিসাবে অতি সামান্তই মন্তিদে 

বিপাক হয়। ফ্যাট বা স্ষেহজাতীয় পদার্থ প্র 

পরিমাণে মস্তিষ্কে আছে, কিন্তু শক্তি উৎপাদনের 

ব্যাপারে গ্নেহজ।তীয় পদার্থ বিশেস সাহায্য করে 

না_এমন কি, ক্সেহজ আযাপিডসমূহের দহন-ক্রিয়া ও 

মস্তিষের কোষে হয় না। কিটোন জাতীয় যৌগিক 

পদার্থ থেকে মস্তিষধে কোঁন শক্তি উত্পাদিত হয় 

না। এ-কথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন-যকও। 

হৃৎপিণ্ড বা কিড.নির কেনিগুলি যে হারে গ্কোজ 

দহন করতে পারে, তার চেয়ে জতগতিতে মণ্তিছে 

গকোজ দগ্ধ হয়। 

ডায়াবেটিসের রোগী বা প্যাংক্ষিয়াস-হীন প্রাণীর 

রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্ুকোঁজ থাকে। এই রক্ত 

মস্তিফে প্রবাহিত হবার কালে গ্লুকোজের আধিক)- 

হেতু রোগী ব1 উক্ত শ্রাণীর৷ মোহাচ্ছন্ন ভাব বা 

অবশত। বোঁধ করে। সিজোফেনিয়!-বা মন্তিধবিকৃতি 

রোগে রক্তের সঙ্গে প্রচুর গ্কোজ মন্তিদ্ধে আসে 

বলে এই রে!গে ইন্সুলিন ইন্জেকশন ব্যবহার করে 

কখনো কখনো ঞ্ুকোজের আধিক্য স্বাসের চেষ্টা 

করা হয়। আবার যখন রক্তে গুকোঁজের পরিমাণ 

খুবই কম থাকে, প্রয়োজনের চেয়ে কম গুকোজ 

মস্তিষে আসে বলে মস্তিষ্কে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার 

কটি হয়| াপবিক আক্ষেপ বা খিচুনী দেখা 

দেয় এবং মন্তিকষেন ক্রিয়াসমুহ ব্যাহত হয়। ভা্বা- 

বেটিসের রোগীকে ইন্কুলিন ইঞ্জেকশন দেখার পর 

খুব ভ্রুত বক্তের মকোজের পরিমাণ কমতে . খাকে 

বং রোগী মন্তিছে র্ ,কোজের জাত হেতু মাবাখ্বক 

শ্বায়ধিক খিদুদী অনষ্ঠর ক্রতে, পালে], কাজেই, 



মার্চ ১৯৬৪ ] 

ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
সামান্ত চিনি বা গুড় খেতে দেওয়! হয়, যাতে 

মুকোজের পর্নিষাণ রক্তে ও মৃস্তিফবে স্বাভাবিক 
পরিমাঁণের খুব নীচে না নেমে যাঁয়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্কোজই মন্তিদবের 
একমাত্র খাঁগ্ছ। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সুস্থ 
মাচুষ বা কোন প্রাণীকে ইন্সুলিন দেবার পর রক্তে 
গুকোঁজের শ্বল্পতাহেতু মস্তিষ্ষের ক্রিয়।সমূহ খুবই 
ব্যাহত হয় । এপ অবস্থায় গ্রকে।জ দিলে মন্তিক্ষের 
ক্রিাপমূহ আবার স্বাভাবিক পর্যয়ে ফিরে অ।সে। 

কিন্তু যদ্দি ল্যাকৃটিক আসিড বা পাইকুডভিক 
আযসিড দেওয়া হয়, তাহলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমূহ 
কখনই স্বাভ।বিক পর্য]য়ে ফিরে আসে না। রক্ত 

ও মস্তিষবের প্রতিবদ্ধকের ফলে খণ।য্মক শ্যাকৃটিক 

আযাসিড ও পাইরুভিক আযাসিডের অগুগ্ুলি সম্ভবতঃ 

মস্তিষ্ষের কোষে প্রবেশ করতে পানে না! প্রাণী- 

দেহে যকৎ হচ্ছে শর্করা ও অন্তান্ত জাতীয় খান্ছের 

পরিবর্তন 'ও বিগ|কের সদর কার্ধালয়। যদি প্রাণী- 

দেহ থেকে যন্ৎ সরিগে ফেলা হয়, তাহলে দেহের 

সমুদয় কাধকলাপের সঙ্গে মন্তিষের কাধকলাপও 

ব্যাহত হবে। কিন্তু এরূপ যক্ৃৎ-বর্জিত প্রাণীর 

দেছে বদি গ্লুকোজ প্রবেশ করানো হুম, তাহলে 
প্রাণীটি কিছুদিন বাঁচতে পাঁরে, মস্তিষ্কের কার্ধ- 
কলাপও সাময়িকভাবে চলতে পারে । যে সব জ্্রব্য 

রক্তে থাকারালে গ্ুকোজে পরিণত হতে পারে, 
তাদের দ্বারাও মস্তিষ্কের কাধ সাময়িক ভাবে চলতে 

পাঁরে। কিন্তু ল্যাকৃটিক আঁসিড বা পাইরুভিক 

গ্যাসিড মন্তিক্ষের কার্ধ সম্পাদনে সাহাঁধ্য করতে 

সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
, ক্কার্ধন অগুবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ যখন বিভিন্ন 

বাসারনিক ক্রিয়ার ফলে দেহে দগ্ধ হতে থাকে? তখন 

পঘছদের জন্যে অক্সিজেনের প্রক্নোজন হয় এবং 

দৃহনের ফলে কার্ধন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। 

গুনের ফলে ধে পরিমাণ কার্ধন ডাইজক্াইড 

তৈরী হয় ও তাঁর জন্যে থে পরিমাণ, অক্মিজেদের 

মস্তিক্ষের খান ১৭১ 

প্রয়োজন, তাদের উভষ্কের পরিমাণের অন্থপাতকে 

দহন কার্ষের অন্জপাত বলা হয়! দেহছকৌষে ধখন 

শর্কর] দগ্ধ হয়, তখন এই দহন-অনুপাত হস ৯০৯ । 

যখন প্রোটিন বা আমিষজাতীয় দ্রব্য দগ্ধ হয়ঃ তখন 

দহন-আনুপাত হয় ০৮*, আর স্সেহজাতীক্স পদাথ 
দহনের ফলে এই অঙ্ছপাত হয় **+৯1 পরীক্ষার 

ফলে দেখা গেছে-_মীজষ, বানর, কুকুর ও বিড়ালের 

মণ্ডিষ্বের দহন-অনুপাত শ্রীন্ধ ১-এর কাছাকাছি। 

এতে, মনে হয় মন্তিষ্ষে প্রধাবতঃ শর্করা 

জাতীয় খাগ্যই বিপাক হয় এবং মন্তিষ্ষের বিভিন্ন 

কর জন্তে প্রয়োজনীয় শক্তির সমস্তটা সম্ভবতঃ 

প্রকোজের দহন-ক্রিয়। থেকে আসে। মস্তি 
প্রবেশের মুখে রক্তে যে পরিমাণ গ্ুকোজ 

অক্সিজেন থাকে, মস্তিষ্ক থেকে বহিরাগত রজ্ে 

্কোজ ও অক্সিজেনের পরিম।শ তার চেয়ে কম 

থকে। এই তারতম্য থেকে হিসেব করে দেখা 

গেছে যে, গ্রকোজের ঙারতম্য অক্সিজেনের 

এারতম্যের সমানুপাতিক, অর্থাৎ মন্তিক্ষে থে 

পরিম।ণ গকোঞ ব্যয়িত হয়েছে, তার দহুনের জন্তে 
প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রক্তবাহিত অক্সিজেন থেকে 

গৃহীত হয়েছে। এতেও মনে হয়, মন্তিষ্ষের প্রধান 

থগ্ঠ হচ্ছে গকোজ। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে? রক্তে গুকোজের 

পরিমাণ মস্তিষ্ধের বিপাক ও স্সায়বিক কার্ধকলাপকে 

প্রভাবিভকরে। রক্তে গ্কোজের পরিমাণ নির্ধারিত 

হত দেহের বিভিপ্ন ক্াপায়নিক ক্রিগ্কা ও দেছের 

উত্তেজক রস ধ। হমোনের পারস্পরিক সঙ" 

যোগিতার ফলে। সুতর।ং এই সব প্রক্রিয়ার ফলা" 

কলের উপরেও মস্তিষ্বের কার্ধকলাপ নির্ভর করে। 

অধিকন্ত মস্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন্ধের 

গকোজের পরিমাণ নিরব করে থাঁকে। . শরীরের 

বিভিপ্ন অংশ ও মণ্তিক্ষ সবারই মুকোজ. দরকান্ 

কিন্তু মন্তিক্ষে পক্ষে মূকোজ একাস্ত জকষরী। তাই 
মস্তিষ্কে ধাতে ্করেজের 'অন্কাথ বা আধিক্য না. 

. ঘটে, তার জন্ষে মি গন [কৌজ-বিপাঁকফাতী। দেহের, 



চবহ 

আন্তান্ঠ অংশকে নিষক্সিত কণে | যখন রক্তে গ্র- 

কে|জেন পরিম।ণ অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন গেহের 

অগ্ঠান্ত অংশে গ্কোঞ্জেব বিপ।ক বাড়াবার জন্তে 

মন্তিক্ষ প্রতাব বিস্ত।ৰ করে! আবাব যখন খাঁঞ্য 

থেকে খুব কম পরিম।ণ গ্রকে।জ ধঙ্জে আসে, তখন 

মস্ডিষ্ষের শিয়জ্ণেখ ফলে দেহেব অন্তান্তি অংশে 

্রকোজেন গহন আঁংশিকভাবে হাস পাষ--ফগে 

মণ্তিমেদ জন্তে প্রষেজনীধ গ্রকোঁজের কিছুট! 

সংরক্ষণ সম্ভব হয। নিয়লিখিত ভাবে এই নিয়গ্ণ 
কার্যকরী হত ঃ--রঞ্ে। যখন গ্রকোজের পবিমাথ 

ঘাভাঁবিক পধাষের নীচে নেমে যাষ, তখন (ক) 
মস্তিফষেব গাউকোজেন ভেঙ্গে মন্টিদ্বের গ্রকে।জ 

গরবরাক হষে থাকে) অথবা (খ) মস্তি-নিমক্ত্রিত 

আযাঙিন্তাল গ্রদ্থিগ আউিগ্ত।গীণ ক্ষরণেপ মধামে 

ধকতের গ্াইকোজেন ভেলে গ্রকোজ তৈরী হ্ধ 
এবং হা রক্তবাভিত ইধে মস্তিষ্কে এসে পৌঁছাষ, 
অথবা (গ) দেছের অন্তান্ত অংশেগ বিপাক-ক্রিষ।য 

গাল ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্গ, ৬ সংখা! 

গকোজ ব্যবন্ৃঙ না হযে গ্গেহজাতীর পদার্থ ব্যঙ্ত 

হতে থাকে, ষাঁতে কিছুটা পরিমণে গ্কোজের 

সাশ্রক্ধ সম্ভব হয। এদের মধ্য বঙ্কতের গাইফো- 
জেনেব পরিমাণে উপথ মক্তি্ধ বিশেষভাবে 

নিঙবশীল। কারণ অন্ত ছুটি ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল 

মস্তি সজীব ও কার্ধকরী থাকতে পানে না। 

দেহেৰ বিভিন্ন অংশে গরকোজের বিপাক-ক্রিঘ| 
এমডেন-মাধ1ঠ&োফ শিষমান্তসারে অক্সিজেন শ্ষ্ধ 
অবস্থা পাইরুভিক আসিডে পবিণত হষ? 'ত|র 

পধ পাইরুভিক আযসিড ক্রেবস্-»ভ্র আঅনুসাবে 

অক্সিজেন সহযোগে কাধন ডাঁইঅক্প।ইডে পবিণ ৩ 

হব। মন্তিষ্ষের বেলায়ও দেখা গেছে, গরুকে 

এমডেন-মায।ছোফ শিষম ও বস্ চক অন্ত” 

সারে দ্ধ হযে কারণ ডাইঅক্সাইডে পবিণ * 

হয। কেক্সেেস-মনোফন্্ফেট শিপমাগুস।বে কিছুট! 

গ্রকোজ মন্তিষ্ধে দ্ধ হয, এমপ ইঙ্গিতও সম্প্রাং 

গ1ওযা গেছে। 

বিজ্ঞান-সংবাদ 
হেমোফিলিস্ন। রোগীর দেছে অস্্পচার 
হেখোফিলিষা এক মাপায়ক বাধি। এই 

ব্য।ধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্ধদ1ই শঙ্কর মধ্য থাকতে 

ইধ। এট বেগের রীতি হলোঃ প্র্জপাতি সুরু হলে 

৪ আর বন্থা ৪ব না, কাখণ তাদেখ ধক্ত ম্বভ।ব- 

ধমেই ঠিকমত জমাট বাধে না। এর ফলে দেহে 
শাস্্রেপচাপ্েব নিঙাপ্ত প্রশয্নোজন দেখা" দিলে 

৬।দের জীবণে ছুন্হ সমন্যাব কৃষ্টি হয়। আবার 

হেমোফিলিধা! রোগীদের মধ্যে প্রান্ষশঃই একটি 
উপসর্গ চ্থো দেয়, তাতে ঠাদের পা বিক্ুত হবে 

ধাষ। তখন কিন্ত অগ্রেপচার ছড়। প। ঠিক 

করবার অন্ত পক্কা থাকে না। ফ্লোরিডা বিশ্ব- 

বিগ্/লষ্ে সাজনেগ] সম্প্রতি অন্ত্রেপচাপ কে 

এই রকম কয়েক জন পোগীব পা ঠিক কবে 

দিষেছেন। অক্্রোপচাব়ের কালে সাজনের] এষ 

সব রোগীর শিরায় মানধদেহজাও ফাঁইত্রিনোজেন 
ইঞ্জেকশন করেছেন এবং এই উপাদানের 

কল্যাণে তাগের রক্ত সময় মত জমাট বেধে 
ধক্তক্ষরণ বদ্ধ হযেছে। ফাইক্রিনোজেনে প্রঃ 

পরিমাণে এ. এইচ, ভি. বা আ্যার্চিহিমো- 
লাইটিক গ্লোবিউলিন থাঁকে। এই উপাদানটিই 
রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রক্ত জমাট বাঁধহ|র 

ব্যবস্থা করে দেয়। চহযোঁফিলিয়াঙ্গ রোগীদের 

পা বিজ্তত হবার কারণ--পাঁরের মধ্যে রবিকষারণ। 



, মা, ১৯৬৪ ] 

একবারে প্রচুর রস্তঙ্ষরণ বা খাঁর বার অঙ্গ 

অন্ধ রক্তক্ষরপের ফলে পদের এই অবশ্থ) হয়। 

তখন আরামের জন্তে রোগীর! পায়ের আঙ্গুলে 

তর দিগ্জে চলে । এই গবন্থার সুরাহ! করতে না 

পারলে হাটু বা গোড়ালির বিষম ক্ষতি হয়। কিন্ত 

রস্তক্গরণজনিত সমশ্তার দরুণ এতদিন চিকিতসা 

সম্ভব হতো না। ফাইব্রিনোজেন ইপ্লেকশন দিে 
ফ্লোব্রিডার সার্জনের কয়েক জনের পাষে সার্থক- 

ভাঁবে অস্ত্রোপচার করেছেন। 

জীবাণু থেকে বিদ্ধ্যুৎ-শক্তি 

অ।যেরিকাঁ় এক অভিনব বৈদ্যুতিক বাাটারা 

তৈরী হযেছে। 
ব্যাটারী তৈরী, তা! হচ্ছে জীবাণু । বিনাখরচে পঞ্চ 
বছর পর্যন্ত এই ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া 

যবে। 

টেক্সাসের ক্গান আন্টোনিওস্থিত ইলেকরন 

ঝোলিকিউল রিসাট কোম্পানী 'এই পরীক্ষ।মূলক 

অভিনব ব্য।টারী তৈরী করেছেন। এতঠে উৎপন্ন 

বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে একটি ক্ষুপ্র'কৃতি মোটর ও 

টটানজিষ্টর রেডিও চালানো ও ছোট একটি বাল্ব 

শালনে! যায়| এই ব্যাটারীটির নাম ছেওয! 

হয়েছে, বাক্সেলিজিক্যাল ফুয়েল সেল। 

উপ্লিখিত রিসার্চ কোম্পানী এ ইদ্ধন দিয়েই 
ধহনযোগ্য এবং আরও শক্তিশালী একটি ব্যাটারী 
তৈরীর পরিকপ্পানা করেছেন। এছাড়। বিভিন্ন 

এলীকায় ঘরবাড়ীতে, বিমান বন্দরে, রেলওয়ে 

সিগঞ্ঠালে, বৈছাতিক তারের বেড়ায়, জলপথে 

ধাঁতায়াত এবং মঙ্থাকাঁশযাত্রায় এই ইন্ধন থেকে প্রাপ্ত 
বৈ্থাতিক শক্তিকে খাতে কাজে লাগানে। যায় তার 

জঙ্ঠে বিভিন্ন কাঁজের উপখেগী বহু রকমের ব্যাটারীর 

নষ্টা তেত্ী কর হয়েছে। 
'খার়োটি গ্লর্টিক মিশিত আধরি দিয়ে এই 

ধারী টত্তরী। এদের প্রত্যেকটর আকৃতি হলে! 
হই খুখের শিপির মৃত ।. প্রত্যেকটি শিশি ভয়ের. 

বিজ্ঞাম-সংবাদ 

-যে উদ্ধন্কে আয় করে এই 

১৭৩ 

গুড়া ও এক পুটুলী জীবাধু দিয়ে ভি । এই সকল 
জীবাণু অপেকটা ছত্রাক জীবাণুর মত। জীবঘু- 

গুলিকে জ্ল দিয়ে তুষের সঙ্গে মেশানো হয়। 
জীব।ণুগুলি তুদ খ।ওমার সঙ্গে সঙ্গে এ ভুষ বিভিন্ন 
উপাদানে বিখিট হয়ে যায় এবং তার ফলে বিদ্যুৎ" 

শক্তি উৎ্পয় হয়। এ শক্তি এক টুকৃরা তামার পাও 
অথব। আনুমিনিয়াম পাতের মাধ্যমে গৃহীত হয়। 
তাম|র পাভটি কাজ করে আনোড ধা পজিটিভ 

ইলেক্ট্রোড বা ধনতড়িৎ-প্রাস্তের মত এবং আাগু- 

মিনিয়।মের পাতটি ক্যাথে।ড ব। নেগেটিভ ইলেক- 

দ্রোঁভ বা খণতড়ৎ্*প্রান্তের মত। তাঁদের রেডি, 

বাল্ব বামোটরের সঙ্গে সংযোগ করে দিলে এ 

সব বস্তুতে বৈঘুক্তিক শক্তি প্রবাহিত হয়। 

এই ব্যবস্থাটি স্বংসম্পূর্। বাইরের কে|শ 
কিছুর সঙ্গে যোগাখোগের প্রয়োজন এচ্ছে মেই। 

তবে প্রত্যেকটি বাটারীর মধ্য যাতে বাভাস, 
মেতে পারে তার বাবস্থ! থাকা দরকার । 

একধাপ জীবাণু ও ডুঁস দিয়ে সেলগুলিকে ভি 

করে দিলে বিশেষ আর কিছু করবার থাকে না। 

কেবণ মাঝে মাঝে এদের জগ আর তুষ দিলেষ্ট 

৮চলে। তারপর এই সকল "জীবাণু তাঁদের সংখ্য। 
বড়িয়ে চনে এবং বিছ্যুত্“শক্তির সৃষ্টি হতে থ।কে। 

সমুদ্রের তলায় আলোকচিত্র গ্রহণের 
অন্তিনব ব্যবস্থা 

সমুদ্রের ওলা সাত মাইল নীচ পর্যন্ত নিয়্থী 

অন্ধকারে স্বমংক্রিয় কামের। ও আলের সাহাধ্যে 

আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই 

পদ্ধতিতে সমুঙ্জের উপরিস্থিত জাহাজ থেকে ছুটি 

পৃথক চোঙ্গে আবদ্ধ কামের! ছুটিকে জলে নামিয়ে 
দেওয়! হয়। একটি বৈছাতিক তারের সঙ্গেই দুটি 

ক্যামেরা যুক্ত খাঁকে এবং ক্যামেরার শাটার খাকে 
খোঁলা। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় ধণীনিরদিষ্ট.সঘযে 

' আলো জলে ও সঙ্গে সক্গে' আলোক চিন গৃহীত হয়। 
ক্যামেরা টিকে ধেকতখানি দীচে পর্ণ কর হলো। 



১৭ 

ধ্ জাহাজের উপরস্থিত “সোলার' নামে বস্ত্র 
সাহাধ্যে তা জানা যায়| লহ্ুদ্রের' শ্রোতধারা, 

সামুদ্রিক প্রাণী এবং সমুদ্রের তলায় ধাতব দ্রব্যের 
আন্তিত্ব সম্পর্কে বু তথ্যের সন্ধান এক্স সাহায্যে 

পাওয়া ধেতে পারে। ম্যাসাচুসেট্স-এর উড 
হোপ ওন্তানোগ্র্যাফিক ইনষ্টিটিউশনের দ্বিতীয় 

আযাটলান্টিক নামে জাহাঁজটিকে এই সম্পর্কে সাফ- 

প্যর সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে। একটি 

কাঠীমোতে ৩৫. মিলিযিটারের ই্রিরিওক্কোপিক 

ক্যামের। ছটিকে জলে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং 

্বঘংক্রিয় ব্যবস্থান্ম আলো জলে 'ওঠবার সঙ্গে 

সঙ্গে একই বস্তর 'আঁলোকচিত্র ছুটি ক্যামের। 

কতৃক গৃহীত হুঁয়। 

রক্ত সংরক্ষণের নুতন পদ্ধতি 

অন্ক দেছে যে রক্ত দান খা হয়ে থাকে, 

সেই রক্ত, বর্তমানে সে সব ব্যবস্থা আছে, 

হাতে অল্প খরচে তিন সন্তাহের বেশ সংরক্ষণ 

করা' সস্ভব হয় না। শাছাড়। লংরক্ষণেক যে সব 

প্যবস্থ। আছেঃ হাও খুব জটিল এবং শ্যিক্ধ- 

স[পেক্ষ। হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুল এবং ম্যাসাচুসেট্স্ 

জেনারেল হ।সপাতালের ডঃ চার্লস ই. হুগিন্স্ 

এই সম্পর্কে একটি অতি সহজ পদ্ধতি আবিষ্ধার 
করেছেন। এই পদ্ধতিতে রক্ত সংরক্ষণের খরচও 
খুব কম। অন্য দেহে রক্তদানের জন্তে এই 
উপাক্সে ছেট ছেট হাসপাতালেও রক্ত সংরক্ষণ 

করা সম্ভব হতে পারে। এরই পদ্ধতিতে রক্ত 

জমাট বাধবার আঁগে মিথাইল সালফক্সাইড নামে 
একটি বাসামনিক দ্রব্য এ রক্তের সঙ্গে 
মেশানে। হয় । এতে রক্তের সেল বা কোধগুলি 

নষ্ট হয় না! চার বছৰ পর্যস্ত এই পদ্ধতিতে 

গন্ত সত্রক্ষণ কা সম্ভব। তবে প্রয়োগের পুর্বে 

জমাট বত গলবাক্প পর এী বস্তাটি. পরিগ্নে 

ফেলছে হয়| তা 'প্রক্রিয়াঞ্খ তিনি উদ্ভাবন 

রুরেছেন.। ৭ 

জাম ও বিজাঙগ [ ১৭শ বর্ষ, ঞ স্হখ্যা 

ক্যান্দার সম্পর্কে গবেষণার সুফল 
ক্যান্সার রোগ, সান্গাবার জন্তে টিকিৎসা- 

বিজ্ঞানীর] অক্লান্থভাঁবে গবেষণ। চালিয়ে যাঁচ্ছেন। 

নিউইয়কের রকফেলার ইনষ্রিটিউটের গবেষক বিজ্ঞানী 

ডাঃ আমিন পি. ত্রন গাছের গাধে জন্মানো 
গুটি নিয়ে গবেষণা] করে যে সুফল লাভ করেছেন, 
তাতে আশা, কর। যাধ--ক্যাঁঞ্সারের চিকিৎ- 

স।তেও তার গবেষণার ফল কাজে লাগানে। যাবে। 

গাছের শরীরে গুটি জন্মানো এবং মানষের 

শরীরে ক্যান্সারের টিউমার জন্মানোর মুশগত 
কারণ এক। শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক তন্ততে 

কোঁষগুলির মধ্যে ছুই ধরণের রাসায়নিক প্রক্ধিমা 

চলতে থাকে । একটি হলে! বিব্বনের কাজ, 

অপরটি হলো বিশেষ ধরণের কাজ। স্বাভাবিক 
অবস্থায় এই দুই কাজের মধ্যে সামঞজস্ত থাকে, কিন্তু 

অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। অন্ুস্থ কোঁষ- 

গুলিতে বিবর্ধনের কাঁজ অতি দ্রতগাতিতে চলতে 

থকে |! বিবর্ধনের জন্তে যে হমোনের প্রযেজশ। 

সুস্থ কোষগুলিতে তা আপনা-আপনি তৈরী হুয় না, 

অন্ধ জায়গ। থেকে আপে। কিন্তু অসুস্থ কোষ- 

গুলি এই হর্মোন আপনা-আপনিই তৈরী করতে 

থাকে এবং তাঁর ফলে টিউমারগুলি রাতারাতি বড 

হয়ে যায়। 

ডাঃ ব্রণের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো, 

ক্যালারের টিউমারগুলির অন্ুস্থ কোঁষ একে- 

বারে লোপ করে দেওয়। অথবা এ কোষগুলির 

বুদ্ধি যথাসম্ভব বদ্ধ রাঁখ!। গাছের শরীরের 

টিউমার বা গুটি পিয়্ে ডাঃ ব্রধ যে গবেষণ। 
করেছেন, তাতে দেখা গেছে যে, খী অসুস্থ বা 

অস্বাভাবিক কোষগুলিকে অর্থাৎ গুটিগুলিকে 

পর পর গাছের জুস্থ অংশে জোড় কলমের মত 

গাগিক্সে সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা 

রায়। তিনি আশা করেন, এ-থেকে অন্ত-দেছের 
ক্যা্ারের অনুস্থ কোযগুলিকেও সম্ভবতঃ সুস্থ ও 
স্বাভাবিক করে তোলবার পথ ঘু'জে পাওয়া ঘাধে। 



, আচ ১৯৬৪]. 

আমেরিকান ফ্যালার সোসাইটি ডাঃ ব্রণকে 
এই গবেষণা পরিচালনায় সাহাঁষ্য করছেন। 

রেস্কুইন নামে একটি ওযুধ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র 
আবিষ্কৃত হয়েছে, ক্ান্সার রোগের চিকিৎসার 
জন্তে। ইছুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে শতকর! 
৪৫টি েত্রেই এই ওষুধ প্রয়োগে সাফল্য লাভ করা 
গেছে। মাছষের উপরেও এখম এই ওষুধটি 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ! চলছে । 

গুবরেপোক। ধ্বংস করবার অভিনব পদ্ধতি 

জাপানী গুবরেপোকা কেবল গে(লাপের 

কুঁড়ি, পাতা ও ফুলই খায় না-_সক্জী বগাঁনের৪ 

যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে । সম্প্রতি এই সব কীট 

ধ্বংস করবার এক অভিনব উপায় আমেগিক|র 

সরকারী কৃষি-দপ্তর কর্ৃক উদ্ভাবিত হয়েছে এবং 
এতে ইলিনয়ের পিওখিসস্থিত একটি গবেষণা গাঁরও 

সহযোগিতা করেছেন | এই কীটনাশক উপকরণ 
কেনি রাপানষশিক পদার্থ নয়। কৃত্রিম উপায়ে 
উৎপন্ন একপ্রকার জীবাণুর সাহাযোই এ পোকা” 
গুলিকে ধ্বংস করা হয়। 

গাজানোর প্রক্রিয়ায় রুত্রিম পদ্ধতিতে এই 

জীবাণু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন কর! হয়। 
জন্মের পরে এঁ সব অতিক্ষুত্র এককোধী জীবাণুগুলি 

নিক্ষিম ও অচেতন অবস্থাত্ন থাকে । মাটিতে পড়বার 

পর এদের চৈতন্ত ফিরে আসে 'ও ক্রিয়াশীল 

হয়ে ওঠে। এদের খাবার পর জাঁপানী গুবরে- 

পোকার দেহে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়| 

ষে প্রক্রিয়ায় এই সব জীবাণু জন্মার, তা 

খুবই জর্টিল। যেমন--যে উপাদানের মধ্যে এই 
সকল জীবাণু জম্মানে। হবে, তা! কোজমুক্ত হতে 
হবে, কিন্তু তাঁতে আযাসিটিক জ্যাঁসিড অথবা 
ভিনিগার থেকে উতৎ্পপ্ন আিটেট বা অয়রস 

থাকতেই হবে। | 
. চঞ্জ হইডে প্রতিফলিত বেতার-সন্কেত 
রা ভোট স্বটেনের জডরেল ব্যাঙ্ক, দাদমদ্দির 
হইত প্রেরিত বেতার-বা্ডা চজ্পূঠে প্রতিফলিত, 
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হইয়া সোতির়েট যুক্তরাষ্ট্রের গোঁকি শহরের নিকটে 
অবস্থিত জিমেদৃস্কি রেডিও আষ্টেনিমিক্যাল 
স্টেশনে আসিয়া! পৌছাইতে । বৃটিশ ও লৌভিযেট 
বিজ্ঞানীদের যুক্ত উদ্মে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা পুর্ণ সাফলামপ্ডিত 

হ্য়ছে। 
চহ্বের মারফতে এই বুটেন-সোভিকেট যুক্ত- 

রাষ্টের বার্তা প্রেরণ কালে প্রথম আধ ঘণ্টা ধরিয়। 

পা নিরবক্ছিপভাবে ১৬২৪ ম্গাহাজ্জ, 

ফ্রিকোয়েক্ষিতে খুব লুম্পষ্টভাবে সমস্ত বাতা 

ধর। পড়ে। জডরেল ব্যাঙ্ক মানমনদির হইতে 

রওনা হইদ্না চন্দ্রের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া 

জিমেনৃস্কি স্টেশনে পৌছাইতে ওই বেতার-তরঙজকে 

সাড়ে-সাত লক্ষ কিলোমিটারের বেশী পথ ন্মতিষ্ট 

করিতে হয়| 

শল্য-চিকিৎসাঁয় উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় 
মঞ্ষোর ইনষ্টিটিউট আব ক্রিনিক্যাপ আখ এক্স- 

পেরিমেন্টাল সার্জারির বিজ্ঞানীরা অধ্যাপক 

বোরিস পেত্রোভস্কির পরিচালনায় ২১ জন উচ্চ 

রক্তচাপের রোগীর উপরে অস্ত্রোপচার কিক 

অধিকাংশ রোগীকেই প্লোগমুক্ত করিয়াছেন | 

এই সকল €রাগীর ক্ষেত্রে কেন্ত্রীর আযুতগ্ের ক্িয়ার 

অস্বাভীবিকণ এবং মুত্রাশয়ের গোলম।ল--বিশেষত:, 
ূত্রাশয্ব-ধমনীর অস্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণ 
বা থঙ্থোসিস হইতে উচ্চ রক্তচাপ রোগের ক 

হইয়াছিল। + 
এই ক্েত্রে সোঁভিমেট শল্যচিকিৎসকগণ 

ৃত্রাশয়-ধমনীর উপরে অস্ত্রোপচার করিয়া জমাট 
বাঁধা রক্তকে পসারিত করেন এবং প্লীষ্টিকের পাত 
অথব। রোগীর দেহের অন্ত কোন শিরার সাহীধে 
ধমনীর দেয়ালকে ভুড়িয়। দেওয়া হয়।. 

বিন! অস্ত্রেপচারে ক্যাব্সার-তাবুদ অপসারণ 
অস্ত্রোপচার ন! করে ক্যাজার-টিউদায অপসারণ 

করা! যায়--এমন ' রী পদ্ধতি আমসন্ধানে 

_বিজঞানীদকা আনেক-দিন খেকেই, বাধিত আছেন। 
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নানা ধরণের ওষুধ, রাসায়নিক, তেজক্রিয় রশি 
প্রশ্নোগে চেষ্টা করে দেখা হত্লেছে। কিন্ত 
এ-পর্যস্ক অঙ্গ্োপচার সবচেগ্সে ভাল পদ্ধতি বলে 
ছেখা গেছে। 

১৯৫৬ ঠাঁলে সোভিযেট মেডিক্যাল সায়া 
আযাকাডেমির ইনষ্টিটিউট অব একসপেরিমেন্টাল 
বায়োলজির' গবেষক পাভেল চেপফ পশুদেহে 
চামড়া ও শ্তনগ্রস্থির উপরে টিউমার মিরামক্ষে 
রোজিন-এর আলকোহল সলিউশন বাবহার করে 
শাফলা অগ্পন করেছেন। পর পর কণ্ডক গুলি কুকুরের 
দেহে এক বিশেষ ধরণের ক্যাজার টিউমার বা 
কাসিনোঘ। কষ্টি করে তিনি এই নতুন রাঁপাপ়- 
নিকটি প্রয়োগ করেন । ফলে ওই টিউমারটির প্রথমে 
ৃ্ধি বন্ধ হয়, পরে খুব শক্ত একটি পিণডে (ঁচিলের 
মত) পরিণত হম এবং শেন পর্ষস্ত ওক 
স্আাচিলটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যাঁয়। 
ওই জায়গায় যে গত হৃষ্টি হয় ত। সাধারণ 
তের মতই অল্পদিনে সেরে যায়। সমস্ত 
প্রক্রিঘ্বাটা ঘটতে প্রান ছয় সপ্তাহ সময় লাঁগে। 
ওযুধটিকে টিউমারের মধো ইঞ্জেকশন করে দেওয়া 
হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি ইঞ্জেকশনই 
ঘথেষ্ট। 

চেপফ প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে কুকুরের দেছে 
টিউমার স্থঙ্টি করেন এবং পরে তাদের সারিয়ে 
াঁলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমন কতকগুলি 
কুকুর বেছে নেন, যেগুলি স্বাভাবিক ক্যান্সার 
টিউমারে ভুগছে। প্রতোকটি পরীগ্চাই ফলপ্রস্থ 
হয়েছে। 

উভান ও বিজ্ঞান: 

করেই--কে এই 

[১শ বা, ও সংখ্যা 

হৃদ্য়োগ মিদানের অভিনব পক্ষতি 

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি 
হদরোগে আঁক্তাস্ত হবে কিনা, হা নিক্পশ করবা 

একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমেরিকার নেতা 

বিশ্ববিদ্থ।লয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে এ বিশ্ববিগ্ভালমের 
চিন্তিতৎসকের। বলেছেন, রক্তে তাম।র মীত্রা নিকূপপ 

ৃও রোগপ্রবণ,। তা এই রোগে 

বহু পূর্বেই বলে দেওয়া 
যারা অন্তত একবার হ্দ্রেগে 

আক্রান্ত হয়েছে, তাদের রক্ষ এবং তাদেরই 

সমবয়সী সুস্থ ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা করে 
চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌচেছেন। 

তাঁর দেখেছেন, হৃদরোগে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিল, 

তাঁদের রক্তের মধো সুস্থ ব্যক্তিদের তুলনা 

তামার পরিমাণ অনেক বেশী। রক্তবহ! নাঁলীর 

মধো জেহজাতীয় পদার্থ জমলে এ সব নালী শক্ত 
হয়ে পড়ে । রক্তে তামার আধিকা এই ব্যাপারে 

সাহায্য করে ফলে হদরোগ দেখা দেয়। আর 

একটি মত-__মুদু জলের (সঙ্কট ওয়াটার ) মধ্যে 

তামার পরিমাণ অনেক বেশী থাঁকে। হৃদরোগে, 

মৃত্যুর হারের সঙ্গে এই সুদ জল পানের স্গদ্ধ 

আছে বলে তারা বলেছেন। 

লারাস্ত হবার 

যেতে পারে। 

পথা বিচার এবং ওষুধপত্রাদির সাহাঁষো 

রক্তে তামার পরিমাণ হ্রাস করা এই রোগ 

থেকে অব্যাহতি প1ওঘ়ার অন্যতম পন্থা! বলে তাঁদের 
শি 

ধারণা। 



কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্তুর 

কালি 
আদিম কালের লোকেরা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করবার উপায় জানতে। না। 

তাঁরা মনের ভাব প্রকাশ করতো আকারে-ইঙ্গিতে। কমশঃ তারা কথ। বলে মনের 
ভাব প্রকাশ করতে শিখলো। আরও আর৪ 'অনেক পরে শিখলো লিখতে । কিন্তু 

লিখতে শিখলে কি হবে? কি দিয়ে লিখবে-_-আর কিসের উপরেই বা জিখবে ? প্রথম 

প্রথম পাথরের গায়ে খোদাই করে তার! লিখতো, কিন্ত এভাবে লিখতে তাদের বেশ 

কষ্ট করতে হতো। তাদের লেখধার অর্থ এই নয় যে, এখন আমরা যে রকম 

বর্ণমাল। সাক্জিয়ে ইচ্ছামত ভাব প্রকাশ করে থাকি_-তেমন একটা কিছু । তাদের 

হরফ ছিল ভাবব্যগ্তক কোন প্রতিকৃতি এবং সম্ভবতঃ এই রকম ভাবব্যঞ্রক প্রতিকাত্তর 
'সাহায্যেই সর্বপ্রথম লেখবার চেষ্টা কর। হয়েছিল । কি দিয়ে লিখলে পরিশ্রম কম হয়, 
আর সে লেখাও অনেক দিন স্থায়ী হয়_-এই নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতেই 

কাঙ্গির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। মিশরের লোকেরাই বোধ হয় সকলের আগে কালির 
ব্যবহার শিখেছিল। | 

সবচেয়ে পুরনো কালির নযুনা মিশরের প্যাপিরাসের উপর লেখায় পাঁওয়! যায়। 

বৃটিশ যাহ্ঘরে খুঃ পৃঃ ২৫০০ বছরের পুরনো একটা! কালির নিদর্শন স্যত্বে রক্ষিত আছে। 
সে যুগের কালির প্রধান উপাদান ছিল কার্ন-কয়লা এবং সে কথ। নিঃশন্দিপগ্ষভাবে প্রমাণ 

করেন এ, লুকাস। তিনি ১৬০০ বছরের পুরনে। এমন একট। কালির পাত্র পেয়েছিলেন, 
যাতে তখনও কিছু শুকনো কালি ছিল। তিনি এই কালি নিয়ে পরীক্ষা করেন। ভার 
পরীক্ষালদ্ধ ফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেকালের কালির প্রধান উপাদান ছিল কার্ষন। 

আদিকালের কালি তৈরী হতো! ভূষ1 কাগি অর্থাৎ ল্যাম্প ব্ল্যাক কিংব। জৈব ও অজৈব 
কয়লার সঙ্গে গদ মিশিয়ে। একে এমন ভাবে পাতলা করা হতে? যাতে কলম দিয়ে 

বেশ সহজে লেখা যাঁয়। আমরা যাঁকে চাইনিজ ইস্ক বা ইত্তিান ইক্ক, বলি, ত1 

উদ্ভাবি হয়েছিল খৃঃ গুঃ ২৫৯৭ শতকে । এরও প্রধার উপাজধাদ নিল, কার্মদ 1. 1. | 
৭ 
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১৭৮. জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ওর সংখ্যা 
আমর এখন যে কালি ব্যবহার করি, তার সঙ্গে পুরনে! যুগের কালির প্রায় 

সব বিষয়েই গরমিল । মিঃ আযাস্ল বলেছেন যে, দেকালের কালি 'আর একালের কালির 

মধ্যে কোন তুলনাই চলতে পারে না। তিনি কারণ দেখিয়েছেন ষে, গল নাট অর্থাৎ 

মাজুফল, হীরাকষ অর্থাং সালফেট অব আয়রন আর গঁদ এখনকার কালির প্রধান 

উপাদান, কিন্ত সে যুগের কালির প্রধান উপাদান ছিল কয়লা । 

সবচেয়ে পুবনো! বই, যাতে আমরা প্রথম কালির কথা জানতে পারি, সেট! 

লিখেছিলেন থিওফিলাস। বইটা ছিল অনেকটা অভিধানৈের মত এবং এতে লেখক 

বর্ণনা করেছিলেন যে, কয়লা! থেকে কি করে কালি তৈরী করতে হয়। ভিনিসের 

অধ্যাপক পিটার ক্যানে প্রাসের লেখা বই থেকে বিভিন্ন কালির উপাদান সম্বন্ধে আমর! 

জানতে পারি। তিনি লিখেছেন যে, সাধারণতঃ লেখবার কালি তৈরী হতে। গল আর 

ভিটিয়ল দিয়ে। কিন্তু রভীন কালি তৈরী করা হতো কাঠকয়লা, গঁদ আর বিভিন্ন 

গাছের রস থেকে । তিনি একটা সুন্দর ইটালীয়ান প্রবাদের উল্লেখ করেছেন_- 
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এর মানে হলে। কালি তৈরী করতে হয় একভাগ গঁদ, ছু-ভ।গ ভিটি,য়ল ও তিনভাগ গলের 

সঙ্গে ভ্রিশভাগ জল মিশিয়ে । পুরনো! কালের লোকেরা ছ রকম কালি অর্থাৎ আয়রন- 

গল আর কার্ধন কালির বাবহার জানতো । আরবী ভাষায় লেখা ওল্ড টেষ্টামেন্ট এমন 

একটি বই, যার প্রায় সবটাই খয়েরী আয়রন ও গল কালি দিয়ে লেখা। কিন্তু এর 

কয়েকট। পাতায় কালো কালিব বাবহার দেখতে পাওয়া যায়। 

খোল হাওয়ায় ট]ঢানিক আপিড লৌহের লবণের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নীল 

রঙের তলানি স্ট্রি করে। বাতানের অক্সিজেনের দ্বার জারিত হয় বলেই এই তলানির 

রং হয় নীল। এই রাসায়নিক ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েই কালি তৈরী করা হয়। ট্যানিন 

বিভিন্ন গাছের দেহকোষের মধ থাকে, যেমন-গল-নাট, বু গল, ডিভি-ভিভি (10151- 

[)1%1), শ্মযাক (59025017), ভলোনিয়। (৬ ০19)18), ওকগাছের ছাল প্রভৃতি । আমাদের 

দেশের আমলকী, হরিতকী, বহে প্রভৃতি ফলেও ট্যানিক আসিড আছে। গলের 

মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ট্যানিক আপসিড পাওয়া যায় (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ)। 

গলো থে টানিক আপিড পাওয়া যায়ঃ তাকে গল-টযানিক আলিড লে, আর এই গপ- 

টনিক আপিড গেঁজে গিয়ে গ্যালিক আনলিড তৈরী করে। সবচেয়ে সহজে গল-ট্যানিক 

আলিড তৈরী করা হয় গল-নাট অর্থাৎ মাজুফল থেকে । আমরা অনেকেই গল-নাট 

দেখি নি, কারণ সাধারণতঃ এটা আমাদের দেশে জন্মায় না। ওক গাছের পাতায় এক- 

রকম পোকা লাগে, যার নাম 3211-ছ1250, তার] এ গাছের পাতায় ডিম পাড়ে । এর 
ফলে পাতার তন্ত গুলি নষ্ট হয়ে যায়, আর গাছ. তখন ভার এই ক্ষতস্থানে রস ক্ষরণ 
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করে। ক্রমে ক্রমে অতিরিক্ত রন জমে গল-নাটের স্যি হয়। গল-নাটকে প্রথমে 

ভাল করে গুড় করে নিয়ে আযালকোহলের সঙ্গে ফুটিয়ে গল ট্যানিক আযামিড তৈরী 
কর! হয়। ট্যানিক আাসিড লৌহের লবণের সঙ্গে ক্রিয়া করে নীল আর সবুজ রঙের 
তলানি স্যরি করে। যে আাসিডে নীল রঙের তলানি পড়ে, কালি তৈরীর পক্ষে 
সেটাই প্রয়োজনীয়। আধারণ লেখার কালির প্রথান উপাদান হলো গল-ট্যানিক 

আসিড আর ফেরাস সালফেট। এর সঙ্গে অল্প পরিমাণে সালফিউরিক আযাসিড, 

গদ আর ফেনল মেশানো থাকে । ফেনল মেশানো হয়, যাতে কালি অনেক দিন পর্যন্ত 
অবিকৃত থাকে । সালফিউরিক আামিডের কাঁজ হলো ফেরাস সালফেটের জারণ” 

ক্ষমতাকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া, আর যাতে কালে। রঙের তলানি না পড়ে, 

তারও ব্যবস্থা! করা । 

কাগজের মধ্যে অল্প পরিমাণে আযালুমিন! আছে। আমরা যখন কাগজে লিখি, 

তখন সালফিউরিক আীমিভ আযালুমিনার সঙ্গে ক্রিয়া করে নিক্ক্রিয় হয়ে যায়। আর 

সঙ্গে সঙ্গে জারণ-ক্রিয়। সুরু হয়। এর ফলে কাল্চে নীল রঙের তলানি পড়ে, যেটার 
রং আলোতে ঝাপসা বা নষ্ট হয়ে যায় না। অঞ্জারিত কালির রং খুব হাল্কা হয়ে 

থাকে। সে জন্তে আগে থেকেই রং মিশিয়ে একে গাঢ় করা হয়। এর জন্যে নান। 

রকম রং, ষেমন- আালিজারিন, ইপ্ডিগো, কারমাইন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

বর্তমানে কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্যে আানিলিন দিয়ে কালির রং করা হয়। আযনিলিন 

কালি দিয়ে লেখা আমিড, আলকালি বা ক্লোরিনের ক্রিয়ায় সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। 

এইসব উৎকর্ষতাঁর জন্যে ১৮৭৮ সালে প্যারিসে আানিলিন কালির আবিক্ষারককে মেডেল 

দিয়ে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু মজার কথা এই যে, এর প্রায় এক বছর 
পরে বনের অধ্যাপক কোয়েস্টর আনিলিন কালির ব্যবহার বন্ধ রাথবার জন্যে জার্মেনীর 

চ্যান্সেলারের নিকট আবেদন জানান। তার মতে আনিলিন কাপির লেখা দীর্ঘস্থায়ী 

হর না, আর সেই জন্যে এতিহাসিক দলিলপত্র আনিলিন কালি দিয়ে লেখা চলতে 

পারে না। তাঁর আবেদনে সাড়। দিয়ে প্র্মশয়া আইন করে সরকারী কাজে আযানিলিন 

কালির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। কালি দিয়ে লেখবার সঙ্গে সঙ্গে তা যাতে শুকিয়ে যায়, 
সেজন্যে কালির সঙ্গে স্পিরিট অব ওয়াইন মেশানো থাকে । বর্তমানে বিজ্ঞানের 
গবেষণার ফলে কালির উৎকর্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । শুধু কষ্ট করে একবার পেনে 
কালি ভরলেই হলো-_ তারপর লেখবার আর কোন অস্থবিধাই থাকে ন1। 

আমাদের দেশ ন্বাধীন হবার পর কালি-শিল্পে প্রচুর উন্নতি ঘটেছে, আর এই 

শিল্প বৈদেশিক মুদ্র/ অর্জনেও স্হ!য়তা করছে। বাংলার কালি উত্ককর্ষতা বা স্থায়িক্ছে 

পৃথিবীর যে কোন কালির সমপর্যায়তূক্ত | রর 2০৫৪ 



উটের কথ 
বিহীন শুফ মরু অঞ্চলে উটের বাস। উট আবার ছু' জাতের--আরব দেশীয় 

ও ব্যাকটি,য়। প্রথমোক্ত উটের পিঠে একটি মাত্র কুঁজ, আর ছিতীয়োক্ত উটের পিঠে 

ছটি কুঁজ থাকে । প্রথমোক্ত উটের বাঁস আরব দেশ ও উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলে । 

আর দ্বিত্তীয়োক্ত উটের বাস মধ্যএশিয়ার অনুর্বর স্টেপ অঞ্চলে । ও 
বর্তমান কালে আরব দেশীয় বন্ত উট আর নেই । শত শত বছর আগেই আরবরা! 

বন্য উটকে ধরে এনে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে ফেলেছিল । 

আরব ও উত্তর আফ্রিকার সবটাই মরুভূমি নয়। উভয় দেশেরই সমুদ্রের পার্বতী 

অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সেই অঞ্চলে শস্ত ও ফলের চাষ 
করে। এছাড়া উভয় দেশেই বড় বড় নদী আছে। মরুভূমির বুক চিরে বয়ে গেছে 

নদী । জল পেয়ে নদীর তীরবর্তা স্থানগুলি বেশ উর্বর হয়ে উঠেছে । মেখানে ফলের বাগান 
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আছে, আর আছে শস্তক্ষেত্র | এছাড়া মরুভূমির মাঝে কোন কোন স্থানে জল পাওয়া 

যায়। তাকে বলে ওয়েসিস বা মরূগ্ঞান। ওয়েসিসের আশেপাশের জমি আরজু বলে 

এখানে কোন কোন গাছ এবং বিশেষ করে খেজুর গাছ জন্মে | 

সমুত্র, নদী ও মরগ্ভানের আশেপাশে মাঁচুষ ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং 
'চাষ-আবাদ করে জীবনধারণ করে, কিন্তু মরুর মাঝে আরবর। তাবুতেই বাম করে। কোনও 
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স্থানে তারা কয়েক সপ্তাহের বেশী বাস করে না। পশুপাঁলনই তাদের একমাত্র 
উপজীবিকা। মকুভূমির যে স্থানে ঘাস বা! এঁ জাতীয় পশুখাদ্য জন্মায়, সেই স্থানে আরব] 
তাবু ফেলে পণ চরায়। পগুখাগ্য ফুক্য়ে গেলে তারাও তাবু গুটিয়ে পশুদের নিয়ে নতুন 
স্থানের খোজে বেরিয়ে পড়ে । এমন স্থানের সন্ধান করে, .যেখানে কিছুদিন পশুর! খাস্ক 
পাবে। এজন্কে আরবরা স্থায়ীভাবে কোথাও, বসবাস করতে পারে ন1। সার] বছরই 
ওদের ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই ওদের বল হয় যাযাবর । 

শু মরুভূমির তণ্ত বাঁলুকাঁর উপর দিয়ে যাঁধাবরদের শত শত মাইল ভ্রমণ করতে 
হয়। ওদের ভ্রমণের একমাত্র সাঁথী হচ্ছে উট। উটের পিঠে তাবু ও অন্তান্ত মালপত্র 
চাপিয়ে ওরা মরুর বুকে পাড়ি দেয়। ওর! উটের ছুধ পান করে, মাংস খায়, উটের লোম 
দিয়ে কম্বল বানায়, পরিধেয় বন্ত্র প্রস্তুত করে, উটের মল শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে 
ব্যবহার করে। আমাদের কাছে গরু যেমন একাজ গ্রয়োজনীয় পশ্--ওদের কাছে 

উটও তাই । 

আরব দেশীয় উট । 

মরুভূমির বালির উপর দিয়ে মানুষ তে! বটেই, ঘোড়াও হাটতে পারে ম! 

ভালভাবে । কিন্তু উট অনায়াসে হাটতে ও ছুটতে পারে । উটের পায়ের গড়ন বালির 
উপর দিয়ে চলবাঁর উপযোগী । গরুর পায়ের ক্ষুর যেমন ছু'ভাগে বিত্ত, উটের পাও 

তেঙ্নি। তবে ক্ষুরের বদলে ওদের পায়ে আছে প্রশ্স্ত হ'খ্ড মাংসপিগু।. পায়ের 

উপর ভর করে, ধাড়ালে এই মাংসপিও ছচ়ি বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তাঁত বাঁদুকাময়' 
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মাটি জাকড়াবার ম্ববিধ। হয়। উট কিস্তু ভিজা ব| কর্দমাক্ত মাটিতে একেবারেই হাঁটতে 
পায়ে না। পু 

পূর্ণবয়স্ক আরব দেশীয় উট সাধারণতঃ সাত ফুট উচু হয়েখাকে। লম্বা! লম্বা প1 

থাক। সত্বেও এই জীবটির গতি মন্থর । সাধারণতঃ ঘণ্টায় এরা আড়াই মাইল বেগে হাটে। 

পিঠে ভারী বোঝ! নিয়ে এই গতিতে উট দৈনিক ছয় ঘণ্ট। হাটতে পারে। কিছু নাখেয়ে 

এবং জল পান ন1 করে ওরা বেশ কিছুদিন মরুভূমির বুকে শ্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে । 

দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার আগে আরবরা উটকে এক অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করে 

দেখে-উটের পিঠের কুঁজটি বড় এবং দৃঢ় কিন।। কোথাও খান্ভ পেলে উট প্রয়োজনা- 
তিরিক্ত খেয়ে কুঁজৈ কিছু চবি জমিয়ে রাখে । কুঁজ হচ্ছে ওদের সঞ্চিত খাছ্ের ভাড়ার । 

কাজেই দীর্ঘদিন কোন খাগ্চ না খেলেও ক্ষতি দেই-কুঁজের এ সঞ্চিত খাগ্েই কাজ 
চলে খায়। কয়েক সপ্তাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পেলেই উটের কুঁজটি বড় এবং দু 

হয়ে ওঠে, কিন্তু দীর্ঘকাল অনাহারে থাকলে সেটি নপম ও থলথলে হয়ে পিঠের একপাশে 

ঝুলে পড়ে। 

উটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর। কাটাওয়াল। উদ্ভিদ খেতে পারে । গরুর মত " 

ওরাও জাবর কাটে । জল পেলে ওবা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পান করে নেয়। পরে 

দার্থকাল জল্., পান করতে না পারলেও ওর! তৃষ্চায় কাতব হয়ে পড়ে না । খাস্থ হিসাবে 

রমাল উদ্ভিদ পেলে অন্ত খাছ ওদের কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 

উট ভাল সাতার নয়, ওর। গভীর জল দেখলে ভয় পায়। অন্যান্য মরুপ্রাণীর 

মত উটের দেহের রংও অনেকটা বালির পডের মত। এজন্তো ওদের পক্ষে মরুভূমিতে 
আত্মগোপন কর। সহজ হয়। মরুভূমিতে কোধাও শুয়ে পড়লেই হলো । বালির রঙের 

সঙ্গে দেহের রং মিশে যায়-_শক্র বুঝতে পারে না, উট কোথায় আছে। 

মরুভূমিতে মধ্যান্ছে প্রচণ্ড গরম । এ সময় আবরবর! তাদের তাবুর ছায়ায় বিশ্রাম 
নেয়-কিস্তু মজার কথা এই যে, উট এ সময রোদে বিশ্রাম নেওয়াই পছন্দ করে। সর্ষের 

কিরণ থেকে চোখ ছটিকে রক্ষা করবার জন্যে উটের ভ্র ছুটি ঝোলানে। হয় এবং চোখের 

পাতাগুলি হয় দীর্ঘ । উটের নাকের ছিদ্র প্রশস্ত ও গোলাকার নয়--খুবই সক্কীর্ণ। 
এ সঙ্কীর্ণ ছিদ্রকে ওর! ইচ্ছামত খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। ঝড়ের সময় যখন তীব্র বেগে 
বালি গুড়ে, তখন উট নাকের ছিদ্র বন্ধ করে রাখে । বালির ঝড়ের সময় উট মাটিতে 

মুখ গুজে শুয়ে পড়ে। ঝড় তার পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যায় । আর তায় আরব 

প্রভৃও পোঝ! প্রাণীটির দেহ ঘেষে শুয়ে পড়ে' উড়ন্ত বালির হাত থেফে আত্মরক্ষা করে। 

মরুভূমির উপর দিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার সময় আঁরবর1 অনেকগুলি উট সঙ্গে 
নের়। কতকগুলির পিঠে নিজের! চড়ে আর কঙকগুলির পিঠে মালপত্র বোঝাই করে 



মার্চ, ১৯৬৪] উটের কথ। ১৮৩ 

দেয়। কতকঞ্চলি উট সহ মরুধাত্রীদের এই দজ্কে বল! হয় “ক্যারাভান'। অনেক 
সময় ক্যারাভানের পুরোভাগে একটি গাধা থাকে । গাধ। পথপ্রদর্শকের কাজ করে। 

সারা দিনে কতটা পথ হাট! হলো, সে সম্পর্কে উটের বেশ জ্ঞান আছে। 

আরব দেশের উট সাধারণতঃ সারাদিনে পনেরে৷ মাইল পথ হাটে। নিদিষ্ট পথ অতিক্রম 

করবার পর উট সাধারণতঃ শুয়ে পড়ে এবং আর একটুও হাটতে চায় না। দিক সম্পর্কেও 

উটের বেশ জ্ঞান আছে। সমুদ্রের মত মরুভূমিতেও দিক নির্ণয় কর। সহজসাধ্য 
নয়, কারণ যে দিকে চাওয়া যায়-_-কেবল বালি আর বালি। তার মধ্যেও উট তার 

নিজের সহজাত বুদ্ধিতে সহজেই দিক নির্ণয় করে ঠিক পথে চলতে পারে। বন্থদুরে 
গেলেও পথ চিনে বাড়ী ফিরে আসতে তার কোন অন্থুবিধাই হয় না। 

শ্রী-উট একবারে একটি মাত্র শাবক প্রসব করে। সগ্যোজাত শাবক সাধারণতঃ 

তিন ফুট উচু হয়ে থাকে এবং ছয় বছর বয়সে দৈহিক পুর্ণত1 লাভ করে। উটের আযুক্কাল 
সাধারণতঃ পঞ্চাশ বছর । 

এবারে বলি ব্যাকৃটি,য় উটের কথা। 
ব্যাক্টি,য় উটের পিঠে ছটি কুঁজ থাকে--একথা। আগেই বলেছি। আরব দেশীয় 

উটের চেয়ে এরা সাধারণতঃ ভারী ও বলশালী হয়। আর এদের পাগ্চলি আরব দেশীয় 

উটের মত তেমন লম্ব। হয় না। শীতকালে এদের গায়ের লোমগুলি বেশ পুরু ও 
লম্বা হয়ে ওঠে । এদের পা পাধত্য অঞ্চলে চলবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

ব্যাক্টি,য় উটের বাসম্থান হচ্ছে মধ্যএশিয়া। মধ্যএশিয়ায় পার্বত্য অঞ্চল এবং 
দেশের উপর দয়ে্শীতল বাতান বয়ে যাঁয়। দেশের কোথাও কোথ1ও সবুজ উদ্ভিদ 
জশ্মে। আবার কোন কোন অঞ্চল নগ্ন পাথুরে-__সেখানে কোন উন্তিদ জন্মে লা বললেই 
চলে। শীতকালে এই সব অঞ্চল পুরু বরফে ঢেকে যায়। বসস্তে যখন বরফ গলে, 
তখন মাটি বেশ রসাল হয়ে ওঠে এবং তাতে সবুজ উদ্ভিদ জম্মে। আবার গ্রীষ্মকালে 
সূর্ধের খরতাপে সব উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। এদেশে শরৎকালে বৃষ্টিপাত হয়। তখনও 
একবার সবুজ উত্ভিদে মাটি ভরে ওঠে। কাজেই মধ্যএশিয়ার উট বছরে ছৃ'বার 
পর্যাপ্ত খাছ্চ পায়। একবার বসম্তকালে আর একবার শরৎকালে। এই ছুই সময়েই 

উট প্রয়োজনাতিরিক্ত খাগ্ভ পেয়ে কুজে চবি জমিয়ে রাখে। শ্রীষ্ম ও শীতকালে 

যখন খাছ পাওয়। যায় না, তখন এ সঞ্চিত চধি ওদের বাঁচিয়ে রাখে । 

শীতে যখন তুষারপাত 'হয় এবং ঠাণ্ড হাওয়া বইতে থাকে, তখন ব্যাকৃটিয় 

উটের তেমন কষ্ট হয় না, কারণ ইতিমধ্যে তার দেহ লম্বা ও পুরু লোমে ভরে 
ওঠে। গলার কাছে, মাথার উপরে এবং সামনের পায়ের উপরের অংশে এই লোমগুলি 

বেশী লগ্বা' হয়। বসস্তকালে লোমগুলি জট পাকার এবং জ্মাল্গ! হযে ধীরে ধীরে 
খলে পড়ে। গ্রীষ্বকালে ব্যাকৃছি,য় উটের গায়ে একটিও লঙ্ব/ লোম থাকে না! তখন 
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তাকে বড় রোগ! দেখায় । উটের এই লম্বা লোম দিয়ে ওদেশের লোকের হর শীতবস্ত্র 

তৈরি করে। 
ব্যাকৃটি,য় উট সাধারণতঃ প্রতি তিন দিন অন্তর জল পান করে। এদেশে 

অনেরগুলি লবণ জলের হদে আছে। উট সেই তদের নোনা জল পান করেই 
তুষ্ট থাকে। 

মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি--স্টেপ অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাঁংশ অধিবাঁসীই 
যাযাবর । আরবদের মত এরাও উট পোষে । এরাও উটেক ছুধ পাঁন করে, মাংস খায়, 

উটের লোমে কাপড় বোনে এবং উটের মল শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে বাবহার করে। 

এর! টাট্ট, ঘোড়ায় চড়ে ঘ্বুরে বেড়ায় এবং মাল বহনের কাজে উট ব্যবহার করে। 

মধ্যএশিয়ার লোক এবং আরবদের বলতে শোন! যাঁয় যে, উট নাকি অনেক 

দূর থেকে জলের গন্ধ পায়। তাই পথিমধ্যে জল ফুরিয়ে গেলে তারা উউকে ইচ্ছামত 
যে কোন দিকে চলবার ন্বাধীনত। দেয়--উদ্শ্য প্রাণীটি তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার! মরুর 

জলাশয় খুজে বের করবে। 

ব্যাকৃটি,য় উট খুব ভীরু প্রাণী--বোকাও বটে। দল বেঁধে উট চলেছে__ 
পাশের ঝোপ থেকে একটি খরগোস হয়তো লাফিয়ে উঠলো । অমনি ভয় পেয়ে ওরা 

ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। আবার কোন ব্যক্তি যি ওদের ভয়ের কারণ হয়, ভাহলে সেই 

ব্ক্তির দিকে থুথু ছুড়ে মারবে । 

অমরনাথ প্লাক 

গ্রহপুঞ্জ 
সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য, আর তারপরে--পর পর রয়েছে বুধ, শুক্র, 

পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটে। অর্থাৎ তাদের নিজেদের চাদ 

ছাড়া সব সমেত নয়টি গ্রহ । এর! বাই চক্রাক্ষারে প্রদক্ষিণ করছে বুর্যকে ; কাজেই 

সূর্যের যত বেশী কাছের গ্রহ, তার সূর্য পরিক্রমার পথও সেই অনথপাতে ক্ষুদ্র । আর তার! 

যতই বাইরে যাচ্ছে, পথও বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে । 

এই পথের দুরত্বের মাপ যখন জ্যোতিহিদেরা নিতে আরম্ভ করলেন, তার! ছুটি 
ব্যাপার লক্ষ্য করলেন তাতে । প্রথম দেখ। গেল, এই পথগুলির দূরের ভিতরে বেশ 

একটা সঙ্গতি আছে। এই গ্রহগুলি শুন্য পথের যেখানে-সেখানে নয়--প্রতোকটা গ্রহ 
কেকে পরবর্তী গ্রহ বিশেষ একট! দূরত্ব রেখে চলেছে । মোঁটাযুটিভাবে সে দূরত্ব তাখের 
প্রত্যেকটার দেড় গুণের চেয়ে কিছুটা বেশী। প্রথমটা ধরা যাক শৃঙ্গ, দ্বিতীয়ট। ৩, তৃতী যা 
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৬, চতুর্থ ট। ১২, পঞ্চমটা। ২৪ অর্থাৎ শৃন্যের পর প্রথম সংখা। তিন থেকে প্রতি সংখ ভার 
হয়ে হচ্ছে ০, ৩, ৬, ১৬১ ২৪, ৪৮১ ৯৬১ ১৯২, ৬৮৪, ৭৬৮ ইত্যাদি । এবার এব 

সঙ্গে আরও ৪ করে যোগ দিলে হবে--৪১ ৭, ১০১ ১৬১ ২৮, ৫২, 9০০) ১৯৬, ৩৮৮) ৭৭২ 

এই রকম। একে বলা হয় 9093 12--73০৫থ বলে এক বিদেশী ভদ্রলোক 

এই হিসেবের কায়দ। উদ্ভাৰন করেন। | 

জো1তিধিদের! দ্বিতীর আর একটি যে অদ্ভুত বা।পার লক্ষা করলেন, তা হচ্ছে মঙ্গল 

আর বৃহস্পতির মাঝখানে অর্থাৎ ১৬ আর ৫২-এর ফ।কে ২৮-এর জায়গায় কোন গ্রহ নেই। 

এই অদ্ভুত ব্যতিক্রম জ্যোতিধিদদের কেবলই ভাবিয়েছে এই জন্যে যে, পবই যখন শরুসদ্ধ, 
তখন এখানে এ ফাঁকটি কেন? হতে পারে কি এই নিস্তার কেবলই শুন্য--ওখানে কিছুই 

নেই! তখন থেকেই খরা চোখে দূরবীণ লাগিরে কেবলই আকাশ খুঁজেছেন। খুজতে 
খুজতে ১৮০১ সালে পিষ্বাজী নামে সিসিলি দেশীয় এক জ্যোভিবিদ ওখানে আবিষ্কার 
করেন একটি তারা । তিনি দূরবীণের সাহায্যে আকাশ পধবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ 
দেখলেন--কিছুদিন পুর্বে যেখানে তিনি কিছুই দেখেন নি, সেখানে অতি ক্ষুত্র একটি 
আলোর বিন্দু--মতি ক্ষুত্ব, আকাশের গায়ে সামান্ত যেন ছোট্র একটি প্রদ্দীপ। আরও 
মজা এই যে, সেটি এক জায়গায় চুপ করে নেই, বিশে একটা নিয়মে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
আকাঁশময়। তাহলে ওট। তারা নূয়-_:একটি গ্রহ । - 

এ এক আবিক্ষার, এর নাম দেওয়া হয়েছে সিরিস। মঙ্গল আর বৃহস্পতির 

মাঝখানের ফাক জায়গায় প্রথম দেখা যায় একে। তারপর একে একে আরও 
আবিষ্কত হয়েছে--পালাস, ভেষ্টা, জুনো এবং আরও অনেক ছোট ছোট হাজারখানেক 
ক্রু পুর গ্রহ । তাদের অনেকেই আবার একবার আবিষ্কৃত হয়ে আবার হারিয়ে গেছে, 
ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে মানুষের দূরবীণের আওতার বাইরে! ওখানে আছে আরও 
ছোট অসংখ্য এমনি এবং এর চেয়েও ক্ষুদরায়তন গ্রহখণ্ড, মানুষের আবিফষারের অপেক্ষায়। 
কত পসংখ্যক--এখনও তা বলবার দিন আসে নি এবং অদূর ভবিষ্যতে তা যে আসবে, তাও 
মনে হয় ন1। কারণ মানুষের দূরবীণ যত বড় আর যত শক্তিশীঙ্গীই হোক না কেল, 
প্রতিদিন ধে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গ্রহ আবিষ্কৃত হবে না, আর সব আবিদ্কারই যে আমর। 

শেষ করে ফেলবো তার কিছু স্থিরতা আছে কি? 

ভার! সবই অতি ছোট ছোট গ্রহ । সবচেয়ে বড় যে লিরিস গ্রহ, তারও আয়তন 
একদিক থেকে আর একদিক পর্যস্ত ৪৮ মাইল। পালাসের আয়তন ৩০০ মাইঙা ও 
ভেষ্টার আয়তন হচ্ছে ২৪* মাইল। এক ডজনের কিছু বেলী হচ্ছে মাত্র এক-শ' মাইল, 
আর সবগুলিরই হচ্ছে কুড়ি, দশ বা ছ'এক মাইলের মত; অর্থাৎ তাদের বড় কয়েকটিই 
টেনেটুনে বর্তমান বাংলাদেশের মত, আর. সবাহি .কেউ..কলকাতা/ কেউ বর্ধমান, কেউ 
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হুগঙ্সী, কেউ চু'চড়া, কেউ স্ত্রীরামপুর, কেউ বা সাতরাগাছির মত। শ্ঠামবাঁজার, 'বালি- 
গঞ্জের মতও আছে সেখানে । ূ 

তাঁদের অনেকেই আবার গোলও নয়, ফেন কতকগুলি পাহাড়, টিল। আর মাটির 

টিবি ঘুরে বেড়াচ্ছে শুশ্কপথে । আজ পর্যস্ত তাদের যতগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে, 

তাদের সকলকে একত্র করলেও হবে না এই পৃথিবীর হাজার তাগের এক ভাগ-- এমনি 
ছোট তারা। তার! এমনি ছোট যে, তাদের উজ্জ্রলতম যে ভেষ্টা, তাকেই শুধু খালি 
চোখে দেখা যায়-কোথায় দেখতে হবে জানলে, তাও নিতাস্ত পরিক্ষার দিনে । আর 

দূরবীণেও তাদের মধো ধরা পড়ে শুধু কয়েকটা । বেশীর ভাগেরই হিসেব হয়েছে 

কামেরায়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে--মঙল আর বৃহম্পত্তির মাঝখানে কেন কোন গ্রহ নেই, 
আর কেনই বা সেখানে এই গ্রহগ্লির ঝাক 1 হতে পারে কি-কোন সুদূর অতীতে 

€খানেও একটি গ্রহ ছিল, যা! কোন আকাশ-বিপ্রবেব ফলে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
গেছে, আর রয়ে গেছে তার খণ্ডীভূত অংশগুলি ওখানে অমনি ভাবে? অথবা 

এমনও হতে পারে হয়তে।যে গ্রহ তৈরী হচ্ভিল, তার মাল-মশলা কোন কারণে 

জোড়। লাগে নি। কেউ জানে না সে কথা, হয়তো কখনই আমর! জানবোও না। 

বর্তমানে আমরা আমাদের জ্ঞানের, ভাণ্ডারে শুধু তাদের সংখ্যাকেই যোগ দিয়ে চলেছি। 

দেখ। যাক, ষর্দি কোন দিন যাবার সুযোগ ঘটে সেখানে, তাহলে হয়তো! একট] উত্তর 

খুজে পাওয়া যাবে সেদিন। কিন্বা হয়তো তাঁগ নয়। 

শ্রীবিনাক্নক সেনগগু 

পরথিবীর বয়স 
সভ্যতার একটু আলো! পাবার পর থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে-_-এখন 

পৃথিবীর বয়স কত? মন্নু বলেছেন থে, প্রজাপতি ব্রহ্মার 'একটি দিন হলে! গোটা 

পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যৎ সমেত মোট অস্ভিতকাল। সাধারণ গণিতের বিচারে তা প্রায় 

৪৩২ সিলিয়ন বছর । ব্রহ্মার এই “এক দিন* আবার ১৪টি কল্পে বিভক্ত । মন্ুর মতানুসারে 

বর্তমানে আমরা মাত্র সপ্তম কল্পে পৌচেছি। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স কিছু কম--- 
বিলিয়ন বছর । আর বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর বয়স হলো! 8'৫ বিলিয়ন বন্ছর 

পশ্চিমী ছনিয়াঁতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত এই ধারণ! বদ্ধমূল ছিল যে, খুষ্টের জগ্দোর 
মাত্র ৪০০৪ বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর স্থষ্টি হপন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে 
হাতত এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগে । তাদের মতে, এতদিন 

থে হারে পরিবপ্তিত হয়ে এসেছে পৃথিবী, তা কখনই... ছারার, বপনের কম নক্স ২ 
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টাদ কতদিন পৃথিবীর দেহ থেকে ছিটকে পড়ে আলাদা হয়ে গেছে, তা স্থির করতে 

গিয়ে এক বিজ্ঞানী পৃথিবীর বয়প মাত্র ৫৭০ লক্ষ ঘছর বলে ঘোষণা করেন। আর 
একজন জীধাশ্ব বা ফপিলের স্তর মেপে এই বয়সের হিসেব ঠিক করলেন ১০০ লক্ষ বছর । 

প্রধানতঃ পাঁচটি প্রক্রিয়ায় পাথবীর বয়স মাপা হয়। প্রথমপদ্ধতি হলো, ডিনিউ- 
ডেশন্যাল প্রক্রিয়। ব। মহালাগরের বয়ল নির্ণয়ের মাধমে £ অর্থাৎ সাগর-জলে মোট 

কতখানি ধাতু, খনিজাদি উপকরণ মিশে আছে ৪ দেশুলি কি হারে গিয়ে মিশেছে, তা 

জেনে নিয়ে পৃথিবীর বয়স নিয় করা হয়। 

দ্বিতীয় পদ্ধতত হলে, বিকিরিত পৌর শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করে নিয়ে। যেহারে 

স্র্য বর্তমানে তেজ বিকিরণ করে চলেছে, তার চরমভ্ম মান ধরে নিলে দেখা যায়, এ. 

মোট পরিমাণ শক্তি খোয়াতেও সুর্যের ২০০ লক্ষ বছর লাগবার কথা--য। পৃথিবীর 
বয়সের মমান । 

লর্ড কেলভিন (১৮৯৭) তৃতীয় পদ্ধতিটি আবিষ্কাপ করেন। তার গণনামত 

পৃথিবীর বয়স ২০০ লক্ষ বগ্চুরর কম বা ৪০* লক্ষ বছরের বেশী নয়। কেলতিন এট। 
ব্বীকার করেন যে, স্থষ্ির বৃহৎ ভাঞঙারে যে কোন রকম উত্তাপেরই অজ্ঞাত উৎস 

থেকে থাকলে তাঁর এই গণন। মবশ্যই ত্রাস্ত প্রমাণিত হবে। এর পরে বেকেরেল 

আবিষ্কার করেন তেজাক্য়তা-ততব । তিনি দেখলেন যে, কয়েকটি বিশেষ পদার্থের 

পরম1ণু-কেন্্রীন তিন প্রকার বিচিত্র রশ্মি বিরচ্ছুণের মাধ্যমে আপনাথেকেই 

পরিবতিত হয়! এই তিন প্রকার রাশ্ম হচ্ছে--আল্ফা, বিটাও গাম | তবে এই তত্বকে 

যে পৃথিবীর বয়ম মাপবার কাজে লাগানো যেতে পারে, সে সম্পর্কে প্রথম আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন লর্ড রাদারফোর্ড। পরে অধ্যক্ষ বস্টউড এই প্রক্রিয়াকে .আরও 

নির্ভরযে।গা ও কাধকরী করে তোলেন । 

কি ভাবে এই বয়স মাপা চলে, দেখা বাক । তেজস্ক্রিয় পদার্থের রূপাস্তর বরাবরই 

একট! নিদিই রাসায়নিক কালামুসাবী হয়ে থাকে । তাই পুরথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে 

অনেক রকমের প্রাচীনতম শিলার নিদর্শন সংগ্রহ করে গাইগার কাউন্টারের 

সহায়তায় প্রথমেই তাদের তেঞ্জজ্রিয়তা মেপে দেখা হলো । এখন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, 

রেডিয়াম, সীল! ইত্যাদি পদার্থের নিদর্শন ঘে শিলায় রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই হিলেৰ 

হবে এক রকম। আরেক রকম হবে রুবিডিয়াম, ই্রনসিয়াম থাকলে, অন্য রকম হবে 

পটালিয়াম, আর্গনের উপস্থিতিতে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হবে জৈব নিদর্শনে ক্রয় 

অঙ্জারের অবশেষ রয়ে গেলে । কেন না এই সব বিভিন্ন পদার্থের অর্ধাংশের অবক্ষয়কাল 
মোটেই এক নয়। তাই এদের সর্বশেষ রূপাস্তরে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মে বিভিন্ন পদার্থের টি 

হয়েছে, তার পরিমাণ নিজূপণ করে এবং নিদিষ্ট অধাংখ অবক্ষয়কাল' অঙ্ুধায়ী এই 
পরিদাখ কপান্তর কত লক্ষ বছরে সম্ভব হয়েছে, তস্থির করা যেতে,পানে। "যেমন 



১৮৬ আন ও বিজ্ঞান .  [(১শবর্ধ। ক সংখ্যা 

ধর যাক, ইউরেনিয়ামের কথা । এর ছুটি আইস্োটোপের (তেজক্তিয় পরমাণু) বিষয়ই 

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক । একটির পারমাপবিক ভর ২৩৮ এবং অপরটির ২৩৫ 1 ছুটিরই সর্বশেষ 

পরিণতি সীদার ছুটি মাইলোটেপে খাদের পাবমণবিক ভর বথাক্রমে ২৭৬ এবং ২০৭। 

এখন আর্থার হোম্সের মতে, স্বপ্টির প্রথম পর্বে ভূপুষ্টে নীসার (২৭) কোনরূপ অস্তিত্বই 

ছিল নী. সুতরাং যে পরিনাঁণ সীসার এ বিশেষ ধরণের আইসোটোপটি (২০৭) পৃথিবীর 

বুকে রয়েছে, ইউরেনিয়াম থেকে রূপান্তরিত হতে তার কতদিন লাগবার কথা--এট। কষে 

দেখলেই পৃথিবীর বয়স বেরুবে । সম্প্রতি উন্নততর যান্ত্রিক নিরীক্ষা-নৈপুণ্যে এই তথ্য জান। 

গেছে যে, দশ লক্ষ গ্র্যাম ইউবেনিয়াদের (২৩৮) প্রতি বছরে মাত্র ৭৬৭* ভাগের ১ ভাগ 

গ্র্যাম সাসায় পরিণত হয়। এই থেকে নিয়লিখিত সন্কেতের স্থপ্টি করা যেতে পারে-_ 

নিদর্শন শিলার বয়প-মইউরেনিয়ামের পরিমাণ--সীসার পরিমাণ ৮ ৭৬০০০ লক্ষ 

বছর। 

এই লক্ষেত অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাচীনতম ইউরেনিয়াম খনিজেব নিদর্শনগুলির বয়স 
মোপ দেখ। হলে। যে, তার সবরোচ্চ মান দাড়ায় ৩৬ ধিলিয়ন বছর । কিন্তু এই পদ্ধতিকে 
আরও সঠিক্ষ করে ভোঁলেন প্যাটারসন। তিনি দেখালেন, আকাশ থেকে কখনও 

কখনও থে সব উক্কাপাত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সীমার পরিমাণ ও উপাদানগত 

অঙ্গুপাত নির্ণয়ের মাধামে পৃথিবীর বয়স টি করা যেতে পারে। যাহোক, এভাবে 

পৃথিবী বয় দঈী।ড়ায় ৪'৫-৪৬ বিলিয়ন বছর 

রুধিডিয়াঁম অল্প পরিম!ণে প্রায় রা দেখা যাঁয়। এই কুবিডিয়াম থেকে স্যটি 

হয় স্তরনসিয়ামের ৷ এদের অধন্জীবনকাল হলো ৬০০০০ৎ লক্ষ বছর । মম্বাভাবিক মস্থর 

এই বূপাস্তর । তাই নিদর্শন যত প্রাচীন হয়, এই পদ্ধতিতে তার বয়স নির্ণয় হয়ে পড়ে 

ততই দুঃসাধ্য ফলও দীড়ায় গ্রায় সঠিক ! যাহোক, আনষ্ট ম্ুনাশের এই রুবিডিয়াম- 

ট্রনসিয়াম পদ্ধতিতত পৃথিবীর বয়স মেপে দেখলেন থে, তাতেও ফ্াড়ায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর। 
মাবার ওয়াঁসেরবুর্গ এবং হেডের পটালিষাম-আার্গন পদ্ধতিতে মেপে দেখলেন যে, পৃথিবীর 
বস দাড়ায় সেই ৪৬ বিলিয়ন বছর ! এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজ অনেকেই একমত । 

আজকের দিনের জ্যোতি ধর্দেরো মনে করেন, এ যে দূর নীহারিকা পু্ধ--ওরা 

প্রচণ্ড গতিতে ক্রমশংই আমাদের এই পুথিবী থেকে দূরে, বন্ছ দুরে সরে যাচ্ছে । এই সরে 

ধাবার গতিবেগ ওদের মার আমাদের মধ্যে বিপাশ দূরত্বেরই প্রায় আমন্মপাতিক | 
এই হিসাবে অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, আজ থেকে প্রায় স্রিি।+ 

বছর (৫ বিলিন বছর) আগে এ নীহারিকাপুঞ্জ পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল। 
মতএব বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এ নি বিমার স্ব, যাঁর ০ পরে হয়ত! 

নী জন্ম হয়; * ৃ | 

 আলবিষারী জচাধ 



বিবিধ 
কৃত্রিম উপগএ্রহের সাহায্ো পঙ্গপাল 

ধ্বংপের ব্যবস্থা! 

পলপাল শশ্টের বড় রকমের শক্র। পঙ্গপাল 

ধংস করবার চেষ্টা আজ পয, বহৃকাঁল থেকেই চলে 
আসছে । ছু-শ' বছর আগে পাওঙ্গের সআট নাদিধ 

শ|হের আমলে দেখা যাস, আবক্রমণকারী পঙ্গপ।লকে 

বেত দিকে ভাড়িয়ে দেবার জণ্তে তিনি গ্রাথ 

বাসীদের, ধেখ।নে পঙ্গপালের অস্তিত্ব রদ্ষেছে, 

সেখানেই পাঠাতে বাধ্য করছেন। 

তারপর ১৮৮১ লালে একমাত্র সাইপ্রাম দ্বাপেই 

দেখ। যায়-প্রার .৩*০ টন এজনের পঙ্গপালে 

ডিম নষ্ট করলার জন্ে লাঙ্গল বাবহত হয়েছে_-খাল 

কেটে কেরোসিন ভণ্তি করে ও জলি ফেলে পঙ্গপাল 

ধর্পবার চেষ্টা ইবেছে। সাম্প্রতিক কালে দেখা যার, 

কীটগস দ্রধোর দারা বিমানের সাহাধে; মাঁফিন 

বিমানবাহিনী পঙ্গপাঁল ব্বংস করছেন। 

কি ভাবে এদের ধ্বংস করা হবে তা বড় প্রশ্ন 

নয় | পশ্চিম আফ্রিকা থেকে লিবিষ্বা ও সংযুক্ত 

আগবৰ প্রজাতন্ত্র হমে লোহিত সাগর পেরিয়ে 

মধ্যপ্র/চ্য ও ভারতে আসবার পুরে এদের অবস্থা 

নির্ণয় করাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। 

আমেরিকায় আবহাওয়া সম্পর্কে তথা-সদ্ধানী 

যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী হয়েছে, তাঁদের 
সাহাঘ্যে এই কাজটি হতে পারে বলে বিজ্ঞ।নীদের 
ধারণ এ উপগ্রহের সাহায্যে নিরক্ষবৃতের এলাকা 

মেঘের গঠন সম্পর্কে আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। 
এই সব আলোকচিত্র এবং ৩ণ্টি রাষ্ট্রের ভূতলস্থিত 

কেন্দ্র থেকে মেঘের গঠন সম্পর্কে যে পব চিত্র 
গৃহীত হয়েছে। সেই সব লগ্তনে পল্গপাল সম্পর্কে 
ওখা-সন্ধানী কেন্জে প্রেরণ করা হয়েছে । এগুলিকে 

মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই 'সব চিত্র থেকে 

'শৃলালের অবস্থিতির সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে | ' 

ইতিহাসের সুর থেকে মাঙ্গবের যে শক্র বারে 

বারে শল্য নষ্ট করে তুভিক্ষ কি করেছে, তাদের 

নিমুল করবার জ্বন্ধে রাষ্রসজ্ঘও লগ্ডনের 'এই তথা- 

সন্ধানী কেন্দ্রকে সাহাধা করছে। 

টাইরস উপগ্রহের সাহাধ্যে গৃহীত আলোক- 
চির থেকে এই সন্ধান পাওয়া গেছে যে, সিক্ত 

ব।ধ্প্রণাহে পঙ্গপাগ কোন দেশে গেলে তারা এ 

দেশের বিশেষ ক্ষতি করে থকে 

কৃত্রিম উপগ্র্ের সাঁছাষোে আবহাওয়া সম্পকে 

জাতীয় তথা-সন্ধানী কেস্ত্ের পরিচাপক ডাঃ এপ. 

(ফ৬ সি |র-এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঘষে, আরও উন্নত 

ধরণের উপগ্রহের দ্বারা পঙ্গপাঁলের সঠিক অবস্থান 
নিণয সম্ভব হবে। আাদের অবস্থান নির্ণর ও 

গতিপথ নির্ধারণ করে শত্ত ধ্বংস করবার পুর্ধে 

মহাকাশ থেকেই এই সকল পঙ্গপাল ধ্বংস করা 

সম্ভব হবে। 

বর্তম।শে যে সববাবস্থ। আছে, তার সাহায্যে 

৯৬০« কিলোমিটার দূরে থেকে এদেদ অবস্থান 
নির্ধ করে বিমান, ট্রাক ও কীট গরব্যাদির 

সাহাষ্যে ঠাদের আক্রধণ প্রতিহত কর] হয়ে 

থাকে। কেন কোন ক্ষেত্রে দু-মাস আগেই, এদের 

অবস্থান জেনে ব্যবস্থ। অবলদ্থিত হয়েছে। 

রামন এফেক্ট 

নোবেল পুরন্কার বিজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী 
ডঃ চন্ত্রশেখর ভেঙ্কট রামন এবং তার মহকর্মী এম, 

এস. নগেশ্রনাথ ১৯৩৫ পালে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । সেশ্খলি এখন সত্য বলে 

প্রমাণিত হয়েছে। 8 

ুদ্করাষ্ট্রের “কলা খ্ি) বনেডিষ়েশন লেখনীর" 

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর-জ্ানিষ্বে- 
ছেন--ডাঃ. রাঁছনের. যে। আরিষ্কার সমগ্র বিশ্বে 



৯৪৩ 

রামন এফেক্ট' বলে পরিচিত এবং বৈজ্ঞানিক 

মুলে স্বীরুত, তার একটি দিক বা অধশ সম্পর্কে 

হাতে-কলমে চাক্ষুষ প্রম।ণ না পাওয়া গেলেও 

বৈজ্ঞানিক হিসাবের নিরিখে তাকে অভ্রীস্ত বলেই 

বিশ্বের বিজ/নীর! স্বীকার করেছিলেন। 
কলাছিয়।র এই বৈজ্ঞানিক গোঠী সম্প্রতি যান্ত্রিক 

পরীক্ষার নিকষে রামন এফেক্টের এ দিকটির 

অত্রাস্ততা প্রমাণিত করেছেন । 

কোনও আধারে রক্ষিত তরল পদার্থের ভিতর 

দিয়ে যদি আলোকরশ্নি পাঠানো হয় এবং শেই 
ওরল;.পদার্থে যদি শব্ষের গতি অপেক্ষা দ্রুততর 

গতির 'ধ্বনিতরঙ্গ বর্তমান থাকে, তাহলে এ 

আলোকরশ্মি বিভক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি 

নতুন রশ্মির সৃষ্টি করবে। শব্ধ অপক্ষা দ্রুততর 

ধ্বনিতরঙ্গে পবিত্ঁন ঘটিয়ে এ রশ্মিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 

করা সম্ভব। এই তত্বটিই ডাঃ বামন ১৯৩২ 

সালে আবিষ্কার করেছিলেন। 

' সংবাদ আদান-প্রদানের অতি দ্রুত পদ্ধতি 

এবং পরীক্ষামূলক টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই 
'রামন এফেক্টে'র প্রম্নোগ গত ৩* বছর ধরে 

বিজ্ঞানীরা করে আসছেন। বহু গবেষণাগারে এই 
সন্থদ্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। 

১৯৩৯ সালে অন্ষন্ঠিত কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল 

থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধাস্ত করেন যে, পূর্বেকার 
অপরীক্ষিত 'রামন এফেক্টে'র ভবিষ্যদ্বাণীর এ 

অংশটুকুও সম্ভবতঃ অন্রীস্তই। 
অতঃপর “লেসার” পদ্ধতি আবিফারের ফলে 

বিভিন্ন রডের অতি বিশুদ্ধ কূপ নির্ণয় করা সম্ভব 

হয়েছে এবং তাতে অতি লুক্্স অংশ, অর্থাৎ ১৯ 

লক্ষের এক তাগেরও কম অংশ পর্যস্ত নির্ণয় কর! 

সম্ভব হুম্নেছে। 

বিজ্ঞান প্রদর্শনী 
আচাধ সত্যে্জনাঁথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পুতি 

উপলক্ষে বজীয় বিজ্ঞান 'পরিষদের পরিচালনায় 
'জরং আদার্ব সত্োেজনাথ বসুর সগ্ততিতম বর্ষ পুতি 

জবান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর, ওয় সংখ্যা 

উৎসব কমিটি এবং গানে ফর চিলড্রেন-এর সহ- 

যোগিতায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
পধস্ত ২৬*, আচাধ প্রফুললচল্ত্র রোডিস্থ রামমোহন 

লাইব্রেরীর হলে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন 

কর! হয়। 

১৬ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্থ ৩ থটিকান়্ প্রদর্শনীর 

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন ইয়। অধ্যাপক সতীশরঞ্জন 

খাস্তগ্রর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 

এবং প্রদশশনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর জ্যোতিশচন্তর 

সেনগুপ%ু | 

পরলোকে ডাঃ ভেরিয়ার এলউইনশ 
প্রখ্যাত নৃতত্বিদণ ও আসামের রাজ্যপালের 

উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডাং ভেরিয়ার এলউইন 

হাদুরোগে আক্রান্ত হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী 
নয়/দিলীতে পরলোৌকগমন করিয়|ছেন । তাহার ৬১ 

বৎসর বস হইয়াঁছিল। তাহার উপজাতীয় পত্বী 

ও চারটি সন্তান বর্তমান আছে। 

১৯*২ সালের ২৯শে অগাস্ট ডাঃ এলউইনেক 

জন্ম হয়। সিয়েরে লিওনের বিশপ এলউইন' 
তাহার পিতা। চেতেনহামের ডীনক্লোজ স্কুল 

এবং অঝ্ুফে।র্ডের মাটন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ 

করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। 

ইংরেজী সাহিত্য ও কারিগরী পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। 

ডাঁঃ এলউইন মধ্যপ্রদেশ ও নেফার উপজাতীয় 

লৌকের মধ্যে খুবই পরিচিত ছিলেন। তিনি 
এই সকল অঞ্জের প্রায় সকল উপজাতীয় 

লম্প্রদায়ের ভাষাই বলিতে পারিতেন। তিনি 

তাহাদের সহিত থুব সহজভাবে মেলামেশা 
করিতেন। তাহার! তাহাকে তাহাদের একজন 

বন্ধু বলিঘ়াই গণ্য করিত। 
অক্সফোর্ড ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিবারি পর 

তিনি শিক্ষকতাঁকেই তীহার জীবনের বৃদ্ধি হিসাবে 

গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয়, 

হই ভিপি ছ্টরেট উপাশি লাভ,করেন।. 7 



মাচ, ১৯৬৪ ] 

১৯২৭ পালে তিনি পুণায় আসেন এবং খৃষ্টীয় 
সেবা সঙ্ঞে যোগদান করেন | ইহার পর এলউইন 
ধহাত্বা গাঙ্গীর সংস্পর্শে আসেন। ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনের তিনি একজন উৎসাহী 
সমর্থক হইয়া উঠেন । এই সম্পর্কে তিনি অনেক 
বইও লেখেন । তিনি সররযতী আশ্রমের একজন 
শিধ্য হন। নেফার অবস্থা সম্পর্কে অগ্রসন্ধান করি- 
বার জন্ত মহাত্বা! গাঁঞ্ধী ভাহাকে সেখানে পাঠান । 
সেখানে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি সেখান 
হইতে বহিষ্কতও হন। ইহার পর গান্ধীজী তাহাকে 
মধ্যপ্রদেশে পাঠান । তখন হইতে জীবনের 
শেষ দিন পর্মস্ত ডাঁঃ এলউইন ভারতের তপশীলী 
জাতি ও উপজাতিদের মঙ্জলের জন্য নিয়মিতভাবে 
কাঁজ করিষা গিয়াছেন। এই সব অনগ্রসর শ্রেশীর 
অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্ত তিনি তাহার জীবনের 
৩২ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন । 

১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের নাগরিক হন। 
ভারতের নানাস্থান সফর করিয়া তিনি উপজাতীক়- 
দের সম্পর্কে নান৷ তথ্য সংগ্রহ করেন। ভারতীপ্ব 
জাতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি যে আলোকপাত 
করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় । 

১৯৫৩ সালে ডাঁঃ এলউইনকে নৃতত্ব বিভাগের 
ডিরেক্টর এবং ভারত সরকারের নুতন বিষয়ক 

বিৰ্ধি ১৯১ 

উপদেষ্টা হইবার জন্ত আমস্্ররণ জানান হয়। 
কিন্তু তিনি ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে 
রাজ্যপালের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে 
নেফা প্রশাসনে যোগদ।ন করেন। তিনি শেফায় 

ছুই সহআধিক মাইল সফর করেন এবং এইট 
অঞ্চল সম্পর্কে বহু তথ্য ও পাত্ডিত্যপূর্ প্রবন্ধ 
লেখেন। এই অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে তাহার কয়েকটি পুস্তক প্রকাঁশত 
হইয়াছে! ভাহাঁর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জগ্ভ 
রয়াল আ্যাম্বপোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেল প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ হইতে 
তাঁহাকে সম্গমনিত করা হইয়াছে। 

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, স্তাশিল্তাল 
ইনপ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইত্ডিয়।র তিনি 
ফেলো নিবাচিত হৃন। 

ডাঁঃ এলউইন কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ বোর্ডের 
সদন্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
তাহাকে উপজাতীয়দের সম্পর্কে গঠিত একটি 
কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। 

ডাঃ এলউইন ১৯৬১ সালে 'সর্দার*্বল্লতভাই 
প্যাটেল স্থৃতি' বন্তৃতা দেন। এই বতসরই তাহাকে 
পল্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত কর! হয়। 

বিজ্ঞাপ্ত 

১। যেস্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা--বঙগীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২৯৪1২।১, "আচার্য পরয়ু্চজ 

৮নং রুলের ওনং ফর্ম অনুধায়ী বিবৃতি £-- 

রোড, কলিকাতা-৯ 
২] প্রকাশের কাল--মাসিক 
৩। মুগ্রাকরের নম, জাতি ও ঠিকান।--প্রীদেবেজ্্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীত্ব, ২৯৪।২১। 

প্রফুল্লচঙ্্র রোঁড,'কলিকাতা-৯ 
৪1 প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকাঁনা--জ্রীদেবেন্্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪1২1১) 

প্রফুল্লচন্ত্র রোড, কলিকাতা-৯ 

আচার্ষ 

আচার্ধ 

৫| সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীগোপালচচ্্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪1২।১, চার 

প্রফুল্পচঙ্ রোড, কলিফাতা-৯ 
৬। শ্বাত্বীধিকারীর নাম ও ঠিকানা-_বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংতিক 

প্রতিষ্ঠান )। ২৯৪1২।১, আচার্ধ প্রফুল্পচন্ত্র রোড, কলিকাত1-৯ 
আমি, প্রীদেবেজ্জনাথ বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও 
বিশ্বাস মতে সত্য । 

- ভারিখ””*২ ১*২-৪৩ 
খানগর--রীদেবেজানাথ বিশ্বাস 
্রকাশক--ান ৮ টি 

». মাসিক পত্তিক! 
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তো বঙণ 
বিজ্ঞানের প্রত্তি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চ্চার প্রসার সাধনের 

উদ্দেশ্রে প্রায় চৌদ্দ বছর পুর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষিত হয়েছে।. এই 
উদ্দে্থে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথার বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ট 
পরিমদ “জাল ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখান। নিষ্বমিতভাবে প্রকাশ করে আসছে । তাছাড়! 

সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকার্দিও প্রকাশিত হচ্ছে | বিজ্ঞানের প্রতি জন- 

পাঁধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ষক্রমও বথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 

দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্রে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃত, 

সংগ্রহশালা, যন্্প্রদর্শনী প্রড়তি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
ভাঁড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুত্ব কক্ষে এ-সবের বাবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনপ্িন সাধারণ কাজকর্ম 

পরিচালনেই অসুবিধার কৃষ্টি হচ্ছে। কাজে প্রতিষ্ঠানের স্থিত বিধান ও কর্ম প্রস।রের জগ্গে 

পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্ম হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মীপের উদ্দোস্তে কলকাতা ইম্প্রাভমেন্ট ট্রাষ্টের আঙকুলে) মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ স্রটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাশের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । দেশবাসীর সাছাধ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পানা 
রূপায়ণে সাফল্য লাঁভ করা সম্ভব নয়| কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জালাচ্ছি। আঁশা করি, জাতীয় কল্যাখকর একশ একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতি্টিত, করতে ব্সাঁপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্দাপ তইবিলে আশাঙ্গন্বপ অর্থ দাঁল 
করে আমাদের উৎ্সাঞিত করবেন । 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ধ হবে ] 

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্চন্র রোড, | | লত্যেজ্দনাথ বনু 
নর 

কলিকাা---৯ | সতাপতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পন্দিষদ 

সম্পাদক-জ্ীগোপালচক্জ ভ্টাচাঁধ রর 
ঈবেবেজানাখ বিশ্বাস কডৃকি ২৯৪1২1১, আটীধ প্রকচ রো হইতে প্রীফাশি ও এবং গুলে রা ৃ 

| ৭ বেধিরাটোল! লেব, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কৃ মৃত ৮ 



আচার জ্ঞানেজ্দরনাথ মুখোপাধ্যায় 





অন্দরশ ৰং 
জপ পপ ক উপ পিপপপা প জ পা পপ আজ ০০২. কা ৮. ৪৯ ২০০ এজন ৯ পক আস কর 

আচার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
স্ুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 

বিংশ শতাব্গীর প্রথম চতুর্ধাংশে যে কয়জন 

ভারতীয় বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, আচার্য জ্ানেজ্রনাথ 

মুখোপাধ্যায় তাদের অন্ত তম। সষসাময়িক ভারতীয় 

বিজ্ঞানীদের মধ্যে খাদের নাম সম্মণের সঙ্গে 

উচ্চারিত হয়, তাদের মধ্যে রয়েছেন-_চঙ্জ শেখর 
ভেঙ্কট রাঁমন, মেঘনাদ সাহা, দেবেজ্মমোহন বন্থু, 

মিখিলকঞ্জম সেন, নীলরতন ধর, সত্যেন্ত্রনাথ বম, 
শিশিরকুষার মিপ্র, কে. এস্ কষ্চান এবং শাস্তিত্বন্ষপ 
ভাটনগর | আচার্য প্রফুলচত্র ও জগদীশচন্র 

প্রবতিত পথে এরাই করেন যাত্র! সুরু--ছড়িয়ে 
দেন বিজ্ঞানবত্তিকার আলোক দেশে-বিদেশে, স্থায়ী 
আসন অধিকার করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। 

বিজ্ঞানের প্রতি খাদের পরম নি্ঃ. গভীর 
অন্থদন্ধিৎসা, অধিদিশ্র যমত্ববোঁধ. সকল অন্বিধা 

ও অপ্রাচূর্য ধুয়ে মুছে দিত।, এই জন্তেই এদের 
জীবনআলেখ্য সম্মুখে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়। 

. চারিত্রিক শিথিলতা যখন সর্বস্তরে পঞ্কিলতা হরি 
করে চলেছে, তখন এদের জীবনাদর্শ পর্যালোচনার 

প্রয়োজনীয়] উপলব্ধি করি। বিজ্ঞান ব্যক্ধি- 

নিরপেক্ষ সঙ্গেই নেই, কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং 

বৈজ্ঞানিক মনোবুতি সৃষ্টির জন্তে বিজানীদের 

ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ডীঁদের সমীক্ষাদর্শনের 

প্রত্যক্ষ আলোচন! নিরর্থক নয়। 
১৮৯৩ সালের ২৩শে এপ্রিল রাজপাহী জেলার 

(বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান) মহাদেবপুরে জ্ঞানেজ্রনাখ 
মুখোপাধ্যা্গ জঙ্মগ্রগ করেন।. কৈশোরে এবং 

যৌবনে তিনি কণিকাতাতেই শিক্ষালাঁভ করেন। 
. ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্বিগ্ঠালয় থেকে ব্যাস .. 

পানে তকে, সঙ্গ ক. এলি, পিহীকষাছ 



ভান ও বিজ্ঞান 

উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২১ সালে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডি. এম্-সি. ডিগ্রা লাঁত করেন। তাঁর গবেষণা" 

১৪৪ [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

বিতাঁগের তুতীঘ্ব অধিবেশনে (১৯৩৫), বৃটেন) . 

আমেরিকা এবং ক্যানাভাক়্ গভর্ণমেন্ট নির্ধাচিতি / 
লন্ধ ফলাফল কোলয়ড বিজ্ঞানে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, 

আনয়ন করে। ল্লাপায়নলিক গবেষণার কৃতিত্বের 

জন্তে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ভিনি 

সন্মাননূচক প্রেষচাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। 

ঈংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 
তিনি কপিকাঁতা ধিশ্বধিগ্ন(লয়ের ভৌত রসাক্কনের 

শধাপক পদে শিষুক্ত হন। দীর্ঘ ২৪ বছর 
মই পদ্দে অধিঠিত থাঁকব!র পর ১৯৪৫ সালে 

তিনি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট পরিচালিত নয় দিলীর 

কধষিগবেষণ! সংস্থার পুর্ণকালীন প্রথম ভারতীয় 
অধিকর্তা নিষুক্ত হুন। ,১৯%* সালে রূড়কীর 
নবপ্রতিঠিত কেন্দ্রীয় গৃহাদি-নির্মাণ গবেষণা সংস্থার 

প্রথম অধিকর্ঠ| নির্বাচিত হন! রাস্তা ও গৃহ 

প্রভৃতি নির্মীণকার্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন 

ঠাঁরই অক্ষয় কীতি। ১৯৪৫ সালে প্রায় দশ 
বছর পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্থরোধে 

মধা শিক্ষা পর্মৎ-এর পরিচালকরূপে ধোগদাল 

করেন, মাত্র ছু-বছরের জন্তে। ১৯৫৬ সালে 

&ু-বছরের জগ পুনরায় কেন্দ্রীয় পাবলিক 

সাভিশ কমিখনের সাম্যপদ গ্রহণের আহ্বান 

আসে। সালের পর থেকে ভিনি 

কধিকার্তায় অবস্থান কৰছেন। বর্তমানে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্থান্তি কয়েকটি রাষ্ট্রের নানাবিধ 

সংস্থার সঙ্গে উপদেষ্টা অথবা সাস্তরূপে সংশ্লিষ্ট 

আছেন তন্মধ্যে সুরেঙরনাথ কলেজের ধোঁড 

মব ট্রাষ্টিজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল্যাঁড ইউটি- 

লাইজেসন বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের 

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক আয ইত্ডাটিযাল 
ব্রিসার্টের রাসায়নিক গব্ষেণা কমিটি প্রর্থৃতির 

সভাপতির দাস্গিত্ব গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তিনি বহুবার বিভিন্ন . টিজ্ঞানিক মিশনের 

সদন্যপদ অথবা নেতৃত্থ গ্রন্থ করেন। তাঁকে 

আমর! দেখেছি ঝঝাফোঁডে আন্তর্জাতিক সৃতি! 

১৯৫৮ 

বৈজ্ঞানিক মিশনের সদহ্প্নপে (১৯৪৪), লশুনের 

ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচার্যাল ব্যুরোর নেতৃত্ব গ্রহণে 
এবং -রগ্কাল সোসাইটির এম্পায়ার সাগেট্টিফিক 
কনফারেন্সের সন্তরূপে (১৯৪৬), লেক সাক্সেসে 
(আমেরিকা) রা্পুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত কঞ্জারভেশন 
আযাগড ইউটিলাইজেশন অব রিসোর্সেগ কনফারেকোর 

ভারতীয় সদন্তর্ষপে (১৯৪), ইংলাঁন্ডের রদাঁমি- 

ষ্টেডে আয়োজিত ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিকাল 
মৃত্তিক! সংক্রান্ত কনফারেলে (১৯:৮), অষ্ট্রেলিয়া 
প্যান ইত্ডিয়ান ওশেন সায়েন্টিফিক আযসোসিয়ে- 

শনের সদন্যর্ূপে (১৯৫৪)। 

পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৩৮ পালে 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেমের নির্দেশে যে জাতীর 

পরিকগ্পানা কমিটি নিযুক্ত হয়, তিনি তার ভূমি ও 

বন সংরক্ষণ শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি 

মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৪৪-৪৫ 

সালে তিনি তদানীস্তন ভাইসরয়ের কার্ধকরী- 

সংস্থা কৃষি, মৎস্য ও বন বিভাগীয় পলিসি কমিটির 

সপশ্টা ছিলেন |. ইহ] ব্যতীত তিনি যে সকল 

সংস্থা বা কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-কেজীয় স্বাস্থা দন্ধর 

প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি অনুপন্ধান কমিটি (১৯৪৮), 
কে্ীয় খাদ্য ও শব্য দধ্ধরের সার সম্পদ কমিটি 

(১৯৪৯), উত্তর প্রদেশ গতর্দমেন্টের সায়েন্টিফিক 
রিসার্চ কমিটি (১৯৫২-৪৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাহী 
কৃষি মহাবিগ্ভালম্বের পরিচালকমণ্ডলী (১৯৫৪-৫৬)। 

তিনি ব্হুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক অংস্থার 'সঙ্গে 

সদশ্যবূপে কিন্বা কার্ধকরী নমিিব, সদশ্যরূণে 
বা সভাপতিকূগে সংঙ্গিঃ আছেন। ' এশিকাঁটিক 

সোসাইটি, লগডন কেধিক্যাল সোসাইটি, ইঙ্িগান 
কেমিক্যাল সোসাইটি, ইত্আান, সোসাইজি, সব 
সয়েল সায়েজা, স্াশক্ঠাল ইনইিটিউউ অধ সারেজদ। 
ইত্িরান ইলফিটিউট অব ফেনিসউল্ এবখ ইততিকান 
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এগ্রিকালচারাল সোসাইটি রনি উল্লেখ- 

যোগ্য । ভারতীয় সংস্থাগুলি ভার পৃষ্ঠপোধকতার 
প্রতিঠিত হয়েছে এবং এখনও তারই যত্ব ও 

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা! লাভ করছে। যে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য" 

রূপে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এখনও 

সদশ্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁর মধ্যে নাম করা 
যাক এই কয়টির_কোলয়ড ৎসাইটম্ফট্ 

( জার্ষেন্নী ), জার্নাল অব কোঁলয়ড সায়েন্স (নিউ 
ইয়র্ক ), জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল এগ্রিকাঁণচার 

(লগ্ডন ), ইত্ডিঙ্নান কাঁউদ্দিল অব এগ্রিকালচার।ল 
রিসাচ, ইত্ডিয়ান আর্কাইতস্॥। জার্নাল অব 
এশিয়াটিক সোসাইটি, স্তাঁশন্তাল ইনষ্টিটিউট অব 

পান্নে্স ও ইত্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি। 

বিজ্ঞান-জগতে আচার্য আনেম্্নাথের পরিচয় 

হয়তে। মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্ত 
তিনি বিজ্ঞানের চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞাশিক তথ্যাপি 

কেবলমা গবেষণ।গারেয় মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন 

নি। ভারতবর্ষের মত কারিগরী শিক্ষায় অনগ্রসর 

দেশের পক্ষে বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে দেখবার প্রয়োজন তিনি বহু পুবেই মেনে- 

নিয়েছিলেন। সেই জন্ভে কেবলমাত্র ভৌত রসা- 
মনের হুশ ও জটিল তত নিয়েই সন্তষ্ট থাকেন নি, 
এসব তত ও তথ্য ব্যবহাপ্সিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ 

করবার দিকে তিনি বিশেষ দুষ্টি দেন। তার 

আবিষ্কিত আযাডসরপশন তত্বের সাহাধ্যে 

মুত্বিকার কোলম্বডের আঘমন-বিনিময় পদ্ধতি, 

তথা মৃত্তিকার সামগ্রিক উর্বরতা সম্পকিত 

নানাবিধ জর্টিলতার অতি সরল ব্যাখ্যা পাওয়া 
গেল! ভৌত রসায়নের হুক্ম তত্তৃগুলির এন্প 
সাফণ্যঠজনক,. প্রক্বোগে উৎসাহিত হয়ে 
তিনি “ক্রমশ: বৃতিকা-শাস্ত্রের নানাবিধ ছুরধি- 

গম্য সমস্তাঁদিয় সমীধানকয্পে মনোনিবেশ করেন।, 

কোলিইড-শান ব্যতীত সাধারণ মৃত্তিকা-রসাদ্বনেও 

তার জাির্থাতিক, খ্যাতি কুবিদিত। 1. | 
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অ।চার্ধ জঞানেম্রনাথের মতে, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় 

বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকে জন" 

সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। এজন্টে 

প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 

প্রবর্তন। নাঁনাপ্রকার নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের 

মূলে এবং বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিক।র প্রকাশের মাঁধ্যমে 

তার এই দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। 

আমাদের চারিত্রিক শিখিলতা যে কতখানি 

অপচয়ের স্ষ্টি করে, তাঁর সম্যক হিসাব করা সম্ভব 

নয়। অনধিক পঁচিশ বছর তাপ সান্গিধ্যে এই 

সতর্কবাণী ব্ভ্বার শুনেছি। ভিশি কেবল মুখে 

বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নিজের জীবনের মধ্য 

দিয়ে আমাদের এই ন্রটগুলি অধিকতর স্পষ্টভাবে 

দেখিস দিয়েছেন | যত ছোট কাজই হোক না কেন, 

তিনি ধখনই ভার দাসত্ব গ্রহণ করেন, তখনই সে 

কাঁজ বড় হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি এ কাজের 

সফলতার জস্কে মনপ্রাণ নিয়োজিত করেন। 

উপযুক্ত প্রকল্প ব্যতীত কোন কার্ধে হস্তক্ষেপ করা 

তিনি অপছন্দ করেন। প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা 

&ঁ কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাদেপ কম- 

কুশলতা, আধিক সন্তাব্যতা, ক্রমিক কমপদ্ধতি 

ইত্যাঁদি সম্পর্কে তিনি একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো 

তৈরী করে ফেলেন। তার এই কর্মক্ষমতা এবং 

সংগঠন শক্তির পরিচয় সুবিদিত এবং এই জন্তেই 

নানাপ্রকার সংস্থা তর পরামর্শ ও নেতৃত্বের জঙ্থ্ে 

আগ্রহা্ধিত। বেশী দিনের কথা নয়ঃ পশ্চিমবঙ্গের 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অস্থরে!ধে তিনি রাষ্ট্রের কৃষি- 

গ্নব্েষণার পুনকুজ্জীবনকর্মে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট 

লেখেন। এ রিপোর্ট প্রস্বহকালে তিনি এই 

বয়সেও থে তীক্ষ সমালোঁচকের দৃষ্টি, গভীর মনো- 

নিবেশ এবং অপূর্ধ কর্মকষমতাঁর পরিচয় দিয়েছেন, 

তার তুলনা একমাত্র তিনিই । ক? 
ইত্ডিয়ান সায় কত্গ্রেস আ্যাসোলিয়েশন, 

“স্টাশল্তাল ইনষ্িটিউট . অব সায়েদে অব. ইতি, 

ইত্তরান কেদিক্যান, সোসাইটি, ইত্িকান আযাসো- 
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পিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সাধে, ইত্ডিযাঁন 
সোসাইটি অধ সয়েন পায়েস মূলতঃ আচার্ধ 
জ্ঞানেআ্নাথেরই হাতে গড়া। তার পৃষ্ঠপোষকতা 
ও প্রারস্তিক অকাস্ত পরিশ্রম ব্যতীত এগুলি প্রতিষ্ঠা- 

লাভের সুযোগ পেতে! কিনা সন্দেহ। কাউন্সিল অব 

সায়েট্টিফিক আযাণ্ড ইগ্াস্রিয়াল রিসার্চ এবং তৎ- 
পরিচালিত গ্যাশন্তাল কেমিক্যাল এবং গ্লাস 

সিরামিক লেবরেটরীর প্রকল্প এবং গঠনকার্ধে 

তার অধদান অনস্বীকার্য । কেন্ত্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের 

বিভিন্ন দরে ঠার পরামর্শ সর্দাই অত্যন্ত মূল্যবান 

বলে বিবেচিত হয়। তিনি কখনই এই পরামর্শ- 

দাঁনে কার্পণ্য করেন না| বলাবাহুল্য, এই পরামর্শ- 

দাঁন কেবলমাত্র মৌখিক বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ন্য়। প্রয়োজন হলে তিনি বছু দিক থেকে 

আলোচনাঁদি করে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পরামর্শ 
দান করেন--এমন কি, লেবরেটরীতে গবেষণা 

করতেও তিনি -পশ্চাৎ্পদ হন না| 

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অগ্সি-নির্ধাপণের 
কাজের জন্ভে পফেন তরল প্র প্রস্ততের অনুরোধ 

আসে। তিনি এই বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা 
নানা জটিল সমস্যা সমাধান তো করলেনই, অধি- 
কন্ত একটি কার্যকরী পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। 

এই পদ্ধতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ধরণের একপ্রকার 
সফেন গ্রে প্রস্তুত করেন। যে আস।ম অগ্জেল 

কোম্পানীর অনুরোধে তিনি এই সমন্যার সমাধান 

করেন, তার! ভার গবেষণালন্ধ বস্তটির কার্যকাবিহা 

ও চমৎ্কারিত্বে সন্তুষ্ট হপ্ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে 

৬৬ হাজার টাঁক1! পারিতোধিক দান করেন। 

উহ্বার অর্ধেক অর্থ তিনি কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ের 

অন্তর্গত কোঁলয়ড গবেষণাগারের আংশিক প্রস্তত- 

কার্ষে ব্যয় করেন। অবশিষ্টাংশ স্থরেশ্রনাঁথ 
কলেজে একটি ক্ষুদ্র গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত 

হয়। এই গব্যশাগারেই তিনি বর্তমানে সহ- 
ক্মীদের সহ্হিতাদ্র প্রয়োজনীয় গবেষণ! করে 
খাকেন। | 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ' রৃষিকার্ধের .. 

[ ১৭শ বর্ধ, ঈর্থ সংখ্যা 

উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বিভিষ্ন দিক. থেকে 
গভর্মেট এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। বস্ততঃ তিনি বর্ধমাঁনে স্বীয় গ্রামেই 

কৃষি সম্পকিত ছোট ছোট কয়েকটি অনুসন্ধান-কার্ধ 
বহুদিন যাঁবৎ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে তার 

উৎসাহ ও শ্রমন্বীকাঁর অন্থকরণীয়। তাঁর এই 

সমস্ত পরীক্ষার ফুপ।ফল অতিশয় আশাপ্রদ সন্দেহ 

নেই। 

বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি কোলয়ড- 

শাস্ত্রে বিশেষতঃ মুত্তিকা-রসায়নে ভারতবর্ষে পথ- 

প্রদর্শক ইহ! নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভৌত রসায়ন; 
তথা কোলয়ড রসায়নে যে কয়জন ভারতীয় 

বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে 

আচার্য জ্ঞানেজ্ত্রনাথ অগ্রণী । তাঁর বহুপংখ্যক 

শিঘ্ু-প্রশিষ্য এখন ভারতবর্ষের প্রায় সবত্র ছড়িয়ে 

আছেন এবং তারাও ভদের বিভাগে প্রভূত খ্যাতি 

ও সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক 

স্বীকৃতি লাভ করেন অতি অল্প কালের মধ্যেই। 

নোবেল পুরস্করপ্রাপ্ধ ৎসিগমণ্ডী তার প্রণীত 
“কোলয়ড পিখি' পুস্তকে লিখেছেন--যে কয়জন 

বিজ্ঞানীর অবদাঁন কোলপনড রসায়নের উন্নতির মুলে, 
তাদের মধ্যে ড1ঃমুখাজি অন্ত তম | প্রধ্যাত মৃত্তিকা- 

বিজ্ঞানী সার জন রাসেল এক জারগান্ব বলেছেন-_ 

“মুত্তিকা-রসায়নের বিভিন্ন কঠিন সমস্তাগুলির সু 

সমাধানে ডাঃ মুখাজির আবিষ্কৃত কোলয়ড-শাস্ত্রের 

মূল ততৃগুলি বিশেষ সাহাধ্য করেছে। ইউরোপের 

সর্বত্র ভার গবেষণার সারবস্তা ও উতৎকর্ষতা স্বীকৃতি 
লাভ করেছে।' আচার্য জ্ঞানেজ্রনাথের বঠিতম 
জন্ম-বাধিকী উপলক্ষে ভার শিষ্ক-প্রশিষ্যাগণ যে 
ম্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাতে ছিল বছ দেশ- 

বিদেশের বিজ্ঞানীদের তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভার 

প্রতি অকুষ্ঠ প্রশংসার বাণী । কোয়া কণার বিছ্যাৎ- 
আঁধান, তথন, প্রক্রিয়া, আকন শোষণ ও আয়ন 

বিনিময়, বৈছ্যুতিক পরিবহন ক্ষমতা প্রস্তুতি বিষয়ে 
তিনি তার শিশ্যবগের সাত্চর্ষে হহ মুলাধান তথযাধির 
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সঙ্গিবেশ করেন। এই গবেষণার ফলাফল মৃত্তিকা 
গুণাগুণ বিচারে নানা! দিক থেকে সহায়তা করছে 
এবং গবেষণালয়ের বাইরে এর প্রষ্বোগ গ্রভৃত কার্য- 
কাঁরিত। ও সাঁফল্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে 
খ্যাতিসম্পন্ন 'কলিকাতা গবেষণ। কেন্দ্র বলতে তার 

ও তার শিল্পুগোন্ঠীর কেন্ত্রটিকেই বুঝে থাকে। 
আচার্ধ জ্ঞানেম্ত্রনাথের বিজ্ঞান সপাধনাঃ কর্ম- 

কুশলতা, সংগঠন ক্ষমতা এবং অনমনীয় চারিত্রিক 
দৃঢ়তা চিরকাঁণ আমাদের দৃষ্ান্তস্থল হয়ে থাকবে | 
নানা দেশ থেকে তিনি তার কার্ধের স্বীকৃতি লাভ 

আজ থেকে চার-শ” বছর আগে ঠ$৭9 

করেছেন | নান! গঠনমূলক কার্ধের এবং বিন 

সম্পকিত বিষয়ে ভ|র, আুদুরপ্রপারী মতামতের 
মুল্যায়ন করবার সময় এখনও আসে মি। কিন্ত 
গভর্ণমেন্ট উপযুক্ত স্বীকৃতি দানে কা্পন্যও 
করে নি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি তাকে যে 'পল্সভূষণ' 
উপাধির স্বর সম্মমনিত করেছেন, তাঁর মধো দেখতে 

পাই, বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি 
গভর্ণমেপ্টের গভীর শ্রন্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় । 

জনসাধারণের মধ্যেও এই সম্রদ্ধ শ্বীরুতি 
প্রতিফলিত হোক, এই আমাদের কাঁমনা। 

আজ থেকে চার-শ' বছর আগে 
গালিলিও 

সত্যেক্জনাথ বসু 

15 ফেব্রুয়ারী 1564. গালিপিও পিসা-তে 

জন্মেছিলেন । সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এ'র নাঁম 

স্ুপরিচিত। তার জন্মের চাঁর-শ' বত্সর পরে অ।জ 

সব দেশে সভাসমিতিতে তার কথা ও জীবনীর 

আলোচনা হচ্ছে। 

ভার পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা 

পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিগ্য ছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীতে 

ও গণিতে তাঁর দখল ছিল-_নিজে [.9৫৪ ভাল 

বাজাতে পারতেন_-সঙ্গীত-তত্বের উপর বইও 

লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের 

ছেলে গালিলিও গেলেন ড৪11570-)1955-এর 

বেনেডিকৃটিন (96750106176) সম্প্রদায়ের মঠে। 

ছুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ম্যায় ও ধর্মশান্্র অধ্যয়ন 

করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাঁড়তে হলো | 
বাঁপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্গীণ, বেশী পড়াশ্ুন। 
ক্ষতিকর | অনত্য হয়তো! মনে মনে একটু ভয়ও 

ছিল-স্ছেলে বদি, সগ্্যাী হয়ে ধায়-স্সংসাঁরের্.. 

দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তীর পরে। 

সচ্ছল অবস্থা আর নেই তীঁর। সংসারের হুতঞ্ীকে 
পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। 

আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জান! 

ছু্ধর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই 
ভালবাসতেন সঙ্গীত ও চিন্রকলা। নিজের ইচ্ছ। 

চাঁলাতে পারলে হয়তো! শেষ অবধি চিক্রকর হজে 

পড়তেন তবে তা হলো না। 1581 সালে 

সতেরো ব্পরে ঢুকলেন পিসা (215) বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ডাক্তারী পড়তে । অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই 

অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা! সে সময় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

প্রত্যেক ছাত্রকেই দর্শন পড়তে হতো । 'তখন 

আযারিষ্টটলীয় ধুগ-+-সেই গ্রীক দার্শনিকের কথ 
সকলেই মাথা পেতে নেয় নিধিচারে | 'সঙ্ই' জ্ঞান 
ও বিজ্ঞান সুক্ক হুতো ওই মনোভ্ভাবকে ভিত্তি করে। 
গালিলিওর ঝেক কিছ অল্প বয়স থেকেই হাতে- 
কলমে করে দেখতৈ--তাই তর্ক লাগতে! অন্য 
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ছব্রিদের সঙ্গে |. কখনও কথলও শিক্ষকদের স্েও 

বেধে যেত বাকৃযুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণত্তা 
তার সারা জীবনে লক্ষ্য করবার জিনিস--এই 

শ্বভাঁবই শেষ জীবনে তার অশেষ দুঃখের কারণ 

হলো। এই কাজ-পাগণ কি করে বিশুদ্ধ গণিতের 

দিকে কুঁকলো? গল্প এই-পরিবারের এক বন্ধু 
ছিলেন গণিশাসত্রে মহাপগ্ডিত। তিনি বিধ্য]ত 

ছিলেন দে সময়--সঞ্চলে যোত তার কাছে পড়তে। 

একদিন কেন কাজে গালিলিও এসেছেন তার 

বাড়ীতে। তাস্কানীর (1 015091)9) শাসকের পুত্র 

তখন পেই পণ্ডিতের ক|ছে পড়ছে। কাজেই 

গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাড়িয়ে রইলেন, 

অনেকক্ষণ মনো ষেগ দিয়ে শোনলেন সেই গণিতের 

ধ্যাখ্যা। এই থেকে সুর হলো মনের প্রচণ্ড পর্সি- 

বর্ভন1 সেই থেকে ডাক্তারী গড়।ধ আনন পান 

না। গণিতের অধায়ন বাসলাই প্রধল হয়ে উঠলো, 

গালিলিওর ডাক্তারী পড়া হলো না। বিশ্ববিগ্ভালয়ে_ 

উপাধি পেলেন না। পারিবারিক নাঁণা কারণে 

গৃংস্থালী ফ্লোনেন্সে (£19759০) উঠে এলো। 

বাবার অর্থ-সামখ্য শেই ছেলেকে বিদেশে রেখে 

পড়ান। কাজেই গাপিপিও চণে এলেন ফ্লোরেন্সে 

এখানে সেই সভাপগ্িতের কাছে পড়তে সুরু 

করলেন গণিত ও পদাথবিগ্ঠা। অদ্ভুত তার 

ভধ্যবলায়! অল্প সমগ্র মধ্যেই শিক্ষককে 

কফ্ষেলে গেলেন অনেক পেছনে । এই বিছ্যায় ও 

অগুসন্ধানে প্রতিষ্ট। এলো নান দেশে তার খ্যাতি 

'ছড়িতে পড়লো । 24 বৎসগ্স বয়পে তিনি এই নিয়ে 

মেতে আছেন, উত্ত/বন করুছেন নানাপ্কমের মন্ত্র 

এবং নানারকম পরীক্ষাও স্ুক্ু হয়েছে তাঁদের 

সাহাঁষ্যে। নবীন বিজ্ঞশীকে প্রথমে ভুগতে 

ছ্রেছিণ অর্থকণ্টের জন্তে। ছেলে পড়িয়ে রোজ- 
গায়ের চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হতো 
লে সমদ্ক। গ্ুবে 1538 সালে দেখি, “পিস? বিশ্ব” 
' বিয্/লয়েগর্ধিতের শিক্ষকত] করছেন :আ 
আর.৪0 9০৮4)1 একজন হিসাব করে বলেছেন-- 

জবান ও বিজ্ঞান | ১৯শ বর্ধ, ৪র্থ সংখা! 

বর্তম[নের হিস|বে এট! ৯০*-১০** টাঁকা বাৎসরিক 

আমের সামিল হবে । এতে পরিবারের সব খরচ 
চালানো দুষ্ষর। তখন এদেশের যত ইটালিতে 

একান্রবতী পরিবারের যু । বাপ আবার মারা 
গেলেন 159] সালে। গালিলিও হলেন কর্তা । 
সকপের ভাপ বইতে হলো - মা, দুই বোন । ছোট 

তাই মাইকেল এন্জেলো! (১1151801-478610) 
(ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় ক1টাঁতৈন) 
বিদেশে চলে গেলেন এবং পোঁলাণডে রাজদরধারে 

কপবিদ হলেন | বাঁড়ীঙে- ফ্লোরেন্ে রয়ে গেল 
তাঁর স্ত্রী ও সাশুটি ছেলেমেয়ে । গাঁপিলিওকে 
তাদেরও দেখতে ইতে।| এই জন্তে সারাজীবন 

দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহন্িভব, 

পরের কথ! ভাঁবছেন--অপর দিকে চ।ইছেন, কি 
কে তার প্রচুর অর্থাগম হয়! তাঁর জগ্তে করতে 

চাইছেন ব্যধস!, নানা স্থানে উমেদারী করছেন-_ 
ছইটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন-_ 

যদিও মন তার ফ্লোরেলসকেই ভালবেসেছিল। 

সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারাজীবন । 

ফ্লোপেসকে যে জানে, সেই বুঝবে তার শিল্পী 
মন ওই মহিমমন্ত্রী নগরীর প্রতি কেল এত বেশী 

আরুষ্ট ছিল। 

পিতার মৃত্যু পর সংসারে অন।টন বাড়লো। 

৩খন 1592 সালে এলেন পাঁড়ুয়! বিশ্ববিগ্ালয়ে, 

ম/তুভূমি তাঁদ্কানী ছেড়ে। এখানেই সুরু হলে। 

ভাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন|। তবে চাপও 

পড়লে! খুব বেশী -বিষ্য!লয়ের অধ্যাপনা তে৷ আছেই, 
তাছাড়া দেশরক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা 

হয়ে উঠলেন! আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে 
পারলেন না। ফ্লোরেছদে আসতেন প্রতি প্রীব্মের 
ছুটিতে । এখানকার 0৩৮০-এর ছেলে (00৪8)9' 
তারই প্রিয় ছাত্র। ভার মা আরার বিশ্বাস 
করতেন ফলিত জ্যোড্তিষে--রাশিচক্র কেটে, 

: ভবিষৎ গাশৃনায়। . তার মস. গিয়ে এও করতেন. 
গালিশিষ্উটসদ্য সম়্। বদিও এতে কিনি নিজে 



| এপ্রিল, ১৯৬৪ ] 

বিশ্বীস করতেন কিনা বল! শক্ত । নিজে কোপার” 

নিকাসের বিশ্ববিষ্তাঁসে গভীর বিশ্বাসী । অবশ্য 
তখনও সব্বত্র টলেমীর যুগ চলছে। ফলিত 

জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহনক্ত্র সবই অচল 

পৃথিবীকে কেন্ত্র করে ঘুরছে--এই পরিবেশে 
গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও 

গণন] টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গাঁলি- 
লিও নভুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে পাড়ুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন - কেপার- 
নিকাপের মতবাদের পক্ষে । প্রচুর লোক শুনতে 

আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা | 

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে | ড৬৫/১1০৫-এর সরকার ভার উপর 

থুদী। 160$ সনে আরও ৬ বখ্সরের মেয়াদ 
বাড়লো শিক্ষকতার! এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক 

মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানালো! না। 

16-9 সালে ঘটলো এক নতুন ব্যাপার। 

হল্যাণ্ডে একজন কাচের লরেন্স নিয়ে নাড়াচাড়। 

করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে 

দেখলেন, দূরের জিনিষ এভাবে বড় দেখায়_- 

মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর 
কাছে এই খবর পৌছলো। তিনি কাগজে প্র্যান 
একে আলোর রেধাপথেক বিষয় বিচার করতে 

লাগলেন। শীগ্ুই এই সমস্যার সমাধান হলে! | 

তিনিও দুরবীণ তরী করতে পারলেন-_এটি 

আরও ভাল ও শক্তিশালী হলো । হল্যাণ্ডে লোকটি 
দেখেছিল--সব উদ্টো দেখায় এতার দুরবীণে। 

গাঁলিলিও করলেন ধে বস্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিষ 

যথারীতি অবস্থিত দেখায়, উপ্টাপান্টা হম ন|। 
৬৪/:০৫-এ কর্তৃপক্ষের কাঁছে ভার এতে কদর বেড়ে 
গ্লেল। সমুক্রপঘে ০০/০০-এর নেধাহিনী তখন 

ঘুরে বেড়ান, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে 

এনে ইউরোপে নানা স্বানে বেচা-কেনা করে-- 
বাণিজ্যে বসতি লঙ্গমী। কগকথার স্বপ্রপুরীর অত. 

মধ্যে মধ্যে এর, তখন 9০1০৪ সবের সম্পদ] 

আজ থেকে চার-শ' বছর আগে ১, 

নৌবহুরকে শক্রপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা 
করতে হতো । আগে থেকে শক্রকে দেখা 

গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি বখাসময়ে করা সম্ভব । তাই 
কতুর্পক্ষ ভাবলেন-এই দূরবীণ সব জীহাজেই 
বসাছে হবে। গালিলিওক উপর ভার পড়লো 

-দুরবীণ যোগান দেবার । গালিলিও -রাঁজী 
হলেনস্বাড়ী হয়ে উঠলো ফ্যাকৃটরী কারুশালা। 
(সখুন থেকে প্রচুর দুরবীণ বিক্রী হতে লাগলো । 
তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের নানা উদ্নতি হলো। 

নভুনগুলি হলো আগের চেয়ে অনেক বেশী 

শর্তিশলী | এবর গালিলিও পেলেন হাতের মধো 

বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ধ। "আকাশের দিকে 

ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দুষ্ট দেখলেন । 

তার আগে এ সব মানুষের কল্পনার অতাত ছিল। 

চাদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ 

ওপার সমাবেশ চোখে ধরা পড়লো আবাধ এল 

নতুন নতুন উপগ্রন্থের খবন্স। আমাদের পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। পালিলিও 

দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপশ্রহ খুরছে। 

তখনকার দিনে ধামিক পঞ্ডিতের এপব বিশ্বাস 

করতে চাইপেন শা। ভার] ভাবলেন--এইভাবে 

কোপারনিক।শের বিশ্বধিগ্ঠসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রন্থ 
করে গালিলিও অন্তায় করছেন। দুরবীণের 

মধে; কোন যাছুর বলে বুহম্পতির চাদের ছবি 

পড়েছে, যা চোঁপে দেখা যায় না-তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন 
হলে সেটা বঙ্ত্রেরেই কারসাজী | ধামিকেরা মত 

পরিবততন করগেন না ও পাছে তাদের বিশ্বাস 

টলে যায়, এই ভয়ে দু্বীণের ভিতর দিয়ে দেখতেও 

চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগলো! । 
একজন উচ্চপপন্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবীণের ব্যথ্হার 

করতে চান নি, কাজেই বৃহস্পতিত্ন .উগগ্রহে 
অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা! গেলেল। 'সেই সময়ে 

গালিলিও রহুন্ত করে ব্ললেন_-হুঃতো এবার 

যাবার সমন গুলি দেখতে পাবেদ। 

_গাগিলিওর নাঁধ তখন: দেশে দেশে অভিনন্দিত 
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হচ্ছে |! ড৬6121০8-এর রাজ সরকারের কাচ্ছ 

থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাঁজের 

মধ্য বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না| অথচ মাথার 
মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে 

নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চাঁন কিন্ত 

সময় পান ন! যে, একাগ্র মনে এই সব বিষয় 
ভাবতে পারেন। অথচ সংসারে তার প্রচুর অর্থের 

প্রশ্নোজন। তাই 1609 সালে যখন [050815-র বৃদ্ধ 

ডিউক মারা গেলেন ও ভার ছাত্র 00509 সেই 

গপীতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো! এর 

কাছে যেতে পারলে তিনি আকাজ্জিত অবসর 

প।বেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোন 

অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা 

করতে লাগলেন দরবার “করতে নতুন ডিউকের 

কাছে । এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা 
চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ভুত হলো। 

“এখান থেকে অন্ত কোথাও গেলে যে বেশী 

অবসর পাবো নিজের কাঁজ করতে, তা মনে 

হয় না। কারণ বক্তা দিয়েই পত়সা রোজগার 

করতে হবে সংসার "চালাতে । পাড়ুয। ছাড়া 

অন্ত কোন শহরে গিয়ে, অধ্যাপন। করতে ইচ্ছাও 

হয় না নানা কারণে । অথচ আমার অবসগ 

না পেলে কাজও এগোবে লা। 

ভিনিসে গণতনত্র-ষতই এরা উদার বা মহাম্ভ- 

হোক, বাধা কর্তব্য কর! ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি 

আশ। করা বুথা। যতদিন পারি এই গণতঙ্তে 

বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে-যা এখানকার 

লোকেক্পা চার। মাইনে পেলে আর অবসর 
মিলবে নাঃ অর্থাৎ যে অবসন্ন ও অর্থান্নকুল্য 

আমি চাইছি, সে কোন এক দেশের শ্বতন্্ 
রাজার কাছ থেকেই পাওয়া! সম্ভব” 

আবার অগ্ঠাত্র লিখছেন--“রোজ রোজ নানা 

উদ্ভাধন কর! যাচ্ছে | অবসর ও সাহাধ্য পেলে অনেক 

বেশী পরীক্ষা ও আবিষ্কার করত পারবো” । 
_ এক বৎসর ধরে এই ধরণের কথাবার্তা চালালেন , 

জ্বাল ও বিআঙদ [ ১৭শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 

রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে । শেষে 
1610 সালে শরৎকালে [850875-র নতুন (31500 

[091৪ নিজের পুরলো গুরুকে আশ্রয় দিলেন-- 
1000 ৪০৪5 মাইনে প্রতি বত্সর। তাছাড়া 
রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে ন্বর্পিদকে বিভুষিত 
হলেন তিনি| গাড়ুয়া ছেড়ে ফ্লোরেজে গেলেন 
গালিলিও। 

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিললো। তষে 

যে সব নঙুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের 

বিষয়ত তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হে 

চৈ বেধে গেল। অনেকে তীর বিরুদ্ধতা করতে 

লগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তার 

সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পঙ্ডিতমহলে 

মাবদ্ধ রইলো না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে 

প্রচারের জন্তে গালিলিও ধরলেন এক নতুন 

পম্থা। পণ্তিতীমহলে চাঁপু [8017 ছেড়ে লিখতে 

আরম্ভ করলেন--নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ 

ইটালীয়ান ভাষায়। ইটালীর মধ্যে যাদের অক্ষর-. 

পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে 

পারে। 1612 পালের মে মাসে তিনি এক 

চিঠিতে লিখলেন £ র 

“আমি দেখি যুবকের! বিশ্ববিষ্ভালয়ে যাঁচ্ছে-_ 

হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্ত কিছু-ধাহোক 

একটা উপাধি হলেই হলো। তারপর এমন 

কাজে তারা নামে, যার জন্থে তারা একৈ- 

বারেই অপটু। এদিকে যারা পত্য-সত্যই 
উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে 

কিংবা! দৈণিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের 

চর্চা করতে পারে না। এর! মেধাবী, কিন্ত তারা 
সাধুভাষা (807) ইত্যাদি বোঝে না| তাই 

সারাজীবন তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে 
যায যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামূল্য 
জ্ঞানের ভাগ্ার, ধা তাদের কাছে একেবারে 

অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই 
তাদের বধ্যে এই সত্য জানের উদ্বোধন 



এপ্রিল, ১৯৬৪ ] 

করতে ষে, বিশ্বপ্রৃতি সকল মাল্ষকে চোঁখ 

দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি 
দিয়েছেন যাতে তাঁর মর্মকথা সকলে বুঝতে 

পারে ও নিজেদের কাঁজে লাগাতে পারে 1৮ 

নিজের দূরবীণ নিযে গাঁলিলিও অনেক নতুন 
আবিষ্কার করলেন । চাঁদের পর্যতমালা, বুহম্পতির 

উপগ্রহসমূহ, হুর্ধবিদ্বে কলঙ্কবিন্দুঃ শুক্র গ্রহের 
চন্জের মত ওজ্জল্যের ভ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি 

আরও অনেক জিনিষ । এই ভাবে নিজের চোখে 

গ্রহমগুলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, 

যাঁর সততা যে কেউ দূরবীণের সাহায্যে নিক্সপণ 
করতে পারবে । কোঁপারনিকাঁসের মতবাদ তাঁর 

কাছে অত্রান্ত মনে হলো। যুক্তিবাদী গালিলিও 

ভাঁবলেন, এই সব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই 

তাঁর শ্বপক্ষে আনতে পারবেন । তাঁই সে বিষয়ে 

বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা 

কিন্ত তার বিরুদ্ধত| করতে লাগলেন । একদিকে 

ফ্লোরেন্সের ডোঁমিনিকাঁন সম্প্রদায়ের সন্গ্যাসীরা, 

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্বালয়ের নাঁন1 অধ্যাপক ও ছাত্ররা, 
মারা এই সব নতুন মত মানতে পারতেন না 

কিংবা! ধারা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্যান্িত হয়ে 

উঠলেন। প্রথম প্রথম গাঁ্িলিও তাঁর সহকর্মীদের 
মশোঁভাঁব নিষ্বে অনেক ঠাষ্টা-তামাঁসপা করতেন-- 

এতে তাঁদের বিদ্বেষ আরও বাড়লো । ধর্মযাজকের! 

প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাঁপনা 

ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার 

সরপরি বিরুদ্ধে। তারা গোপনে অভিযোগ 

করলেন--গাঁলিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; 

বাঁইধেলের উপর মাছষের বিশ্বাস নষ্ট করতে 

চাইছেন । 
তীর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম 

করলে! । প্রথমে 11700151602 রায় দিলেন যে, 

সুর্য যে জগতের কেন্তর স্বরূপ--এটি অযৌক্তিক এবং 
যথার্থ ধর্মমতের পরিপছ্থী--কারণ এই মত বাইবেজের 

. 

আজ*থেকে চার-শ' বছর আগে ২*১ 

অনেক লেখার সঙ্গে যিলবে মা, ধা এতকাল ধাঁমিক 

যাজক ও পণ্ডিতের শিক্ষা দিঘে এসেছেন! 

সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধাস্তও প্রকাশ করলেন- পৃথিবীর 
আহ্িক বা বান্ধিক গতির ধারণ! প্রক্কত ধর্ম- 

বিশ্বাসের বিরোধী । 1616 মার্চ মাসে কোপার 

নিকাঁশের বই ও তৎসম্পফিত আরও দুইটি বইয়ের 
প্রচার তারা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্বা 
পোঁপের কাছে এই খবর পৌছে দিলেন। 

পোপ আদেশ দিলেন কাঁডিনাল বেলারমিন 

যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিষ্বে বলেনতিনি যেন 

এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি 

না করতে চান তে] বিধিমত তাঁকে আদেশ দেওয়। 

হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার কি আলোচনা 
বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকত সন তো 

তাঁকে কারারুদ্ধ করা হবে| 1616 সালে 

গাঁলিলিওর রোমে ডাক পড়লো । বেলারঘিন 

ছিলেন গাঁজিলিওর হিতাকাজীী ও সুদ । জ্যোতিষ 

শান্ত ছাড়াও অন্তান্ত আবিষারে গাঁলিলিও তখন 

নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাষোর 

বিষয়ে ভাঁবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক 

নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই 

সময় থেকেই । তাঁই কাডিষ্ঠাল বেলারমিন ডেকে 
আনলেন গাঁলিলিওকে নিজের প্রাসাদে । বুঝিপ্নে 
বললেন--কোপারনিকাঁশের তত নিয়ে তিনি ষেন 

ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না|! করেন বা 

বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধত করে নিজের মত 
তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও 

রাজী হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনে! গণিতের 

কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাঁশের কথা 

আলোচনা কর! যাবে কিংব! যুক্তিতর্ক দিয়ে 

টলেমী ও কোঁপারনিকাঁশের বিশ্ববিষ্তাসের 

গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারতে | তাই তার 
পরেও তিনি যেমন অন্তান্ত বিজ্ঞানের বই লিখলেন, ' 

গতির কথ। বা ভাসমান বস্তর স্থিতিরহন্সসঙ্গে সঙ্গে 
কথোপকথনের আকারে ছুই মতবাদের আলোচনা 
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করে বই লিখে ছাপাবার অগ্যতি চাইলেন। কিন্ত 

ইতিমধ্যে আনেক কিছু ঘটে গিয়েছে ।, পোপ ও 
বেলারমিন মার] গিয়েছেন । নতুন আর একজন 

পোপের পদে অধিষঠিত। এক সময়ে গালিলিও 
ভাবতেন--ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁই ভেবে- 
ছিলেন নতৃন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। 
কিন্ত হলে! হিতে বিপরীত, নানা কাঁরখে তিনি 

নতুন পোপের বিরাগভাঁজন হয়েছেন। তর 

বিষন্বে তদন্ত স্ুক্ক হয়েছে । শেষে গালিলিওর 

ডাক পড়লো!--১২ই এপ্রিল তিনি কারাঁরদ্ধ হলেন। 

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা! করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩*শে 

এপ্রিল গাঁলিলিওকে দ্বীকার করানো হলো যে, ঘা 
কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকখনের ছলে 

লিখেছেন--“সে সবই তার বুথ! গর্বের অজ্ঞতা ও 

সতর্কতার নিদর্শন।% 

ভার নির্যাতনের এইখানেই শেষ হলো না। 

তীর মুখ দিয়ে বলানো হলে ষে, তিনি কোপার- 

নিকাশের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের 

সামনে অন্থতাপব্যঞ্রক সাদা পোষাক পরে তিনি 

হাটু গেড়ে রইলেন । বিচারকেরা বললেন--”তোমার 
ভুল দেশের ভয়াঁনক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি 

তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে 

ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে 

কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তে।মাঁকে 

রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রদ্ি 

সপ্তাঙ্থে তোমাকে অন্রতাপহচক প্রার্থনা করতে 

হবে ।” এর দুইদিন বাদে [70801516101 তাকে 

ফ্লোরেকের দৃতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে 

তাঁকে সিয়েনাতে (91878 ) £১150015100-এর 

নজরবন্দী করে রাখা হলো। তারপর ফ্লোরেন্গের 

সহরতলীতে নিজের গৃহে অস্তরীণ রইলেন। 
ছুঃখে-কষ্ে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর 

'কাটলো। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাঁবতে 

আন ও বিত্কান ৬ [ ১৭শ বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা 

চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিশ্বাদ হঙ্কে গ্েছে। 
যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা! করতো! এই দুখ-কষ্টের 

মধ্যে সেও মার! গেল। অদ্ধ হয়ে যেতে বসলেন। 

শেষের পাচ বৎসর একটু বন্ধন টিলে হলো-_ 

কিছুটা বাঁধানিষেধের হাতি থেকে অব্যাহতি 

পেলেন পোপের করুণায়- নানা দেশ থেকে তখন 

ডাকে দেখতে আসতো তার বই ও লেখা অবৈধ 

, ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাঁপা হয়েছে। 
খ্যাতি ও সহামুতৃতি ছিল সেই শ্রীষ্টির মহলে, যার 
রোমান ক্য।থলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে 

৮উ জানুয়ারী 1642 সালে 77 বৎসর বয়সে তিনি 

দেহত্যাগ করলেন। 

প্রবাদ আছে যে, [77001516101 বিচারকদের 

সামনে হাঁটু-গাঁড়া থেকে ঘখন তিনি দীড়িয়ে 
উঠলেন-_তখন নাকি তিনি বলেছিলেন--“এ 

সত্বেও পৃথিবী চলমাশ।” কিন্তু এট মাত্র গল্প কথা। 

সনাতনী ধাঁমিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবাঁর 
চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি । ফলে ইটালী দেশই 
পেছিয়ে পড়লো । ফান্স, ইংল্যাড ও অন্তান্তি দেশে 

গালিলিওর আজন্ম সাঁধন। সুফল প্রসব করলো। 

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের 

বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে 

চেষ্টা করেছিলেন । বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, 

বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে-- 

শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে 
তুললে ভূল হবে । ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার 

ধাতায় গুড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের 

অগ্রগতি স্তব্ধ রইলো না। 
চার শত বৎসর বাদে নানা লোকের তাঁর 

প্রতি ভক্তির অর্থ্য সেই সত্যের জয় ঘোঁষণ! 

করছে । | 

'ত্যমেব জয়তে? 



মহ1কাশ-যাত্রার আদি পর্বে 
ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাকাশ পরিক্রমাণ এই যুগে সেকালের 
মানুষের আকাশে ওড়বার প্রথম প্রচেষ্টাকে 

একট] তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হবে। বিজ্ঞানের 

প্রভৃত উন্নতির সঙ্গে একাঁলে যে সুযোগ-সুবিধা 
ও সম্ভাবনা মানুষের আয়ভের মধ্যে এসেছে, 

সেকালে তা ছিল না। তা সত্বেও অজানার 

আকর্ষণে সাঁড়া দিয়ে ছুঃসাঁহসিক অভিয।নে বের 

হবার আকাজ্মা এ-যুগের চেয়ে সে যুগের মাচষের 

কিছু কম ছিলি না। মানুষ মাটিতে ঘর বাঁধে, 

কিন্ত মন ছুটে চলে অজানা রহস্যের সন্ধানে । 

তাই বারবার সেই দুর্বার আকাঙ্া! তাকে ঘর 
ছাড়! করে টেনে নিয়ে যাঁর অতল সাগরের 

বক্ষে, অসীম মহাকাশের শুন্ততাষ্, গীতল মেক 
প্রাস্তরে। কোঁন বাঁধাই তাকে নিভৃত গৃহের 

সুখময় ক্রোড়ে বেধে রাখতে পারে নিঃ কোন 

বিপদের আশঙ্কাই তাঁর ছুরস্ত আবেগকে প্রতি- 
রোধ করতে পারে নি। মরণকে তুচ্ছ করে 

তার অদেখাঁর অভিসার এগিক্বে চলেছে। এই 
যে আডভেঞ্চারের প্রবৃত্তি, তা মাঁমষের ভিতরে 

চিরস্তন--একালে যেমন আছে, সেকাঁলেও তেমনি 

ছিল। এই আযাডভেঞ্াারের ফলে যে সব তথ্যের 

সন্ধান মিলেছে, তাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে 

বিজ্ঞানের জয়ধান্রা। 

সেই প্রথম আঁকাশন্যাত্রীর কথা। পাখীর! 
ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, মৃত্তিকার শিশু 

মান্ষেমও সাধ জাগে আঁকাঁশে ওড়বান। 

সেই, উদ্বেগ নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে 
ফ্রান্সে মন্টগল্কিয়ার, ভ্রাতারা প্রথম, বেলুন তৈরী 
করেন। কিন্ত তদের সেই বেলুন ছিল খেলনার 
পর্যান্ে। ভাঁরপর বখন সেটিকে ক্রমশঃ বড় আকার 

দিয়ে ভারী জিনিষ বহন করবার উপযুক্ত কর! হলো, 
তখন প্রশ্ন জাগলো মাসকে তা বহন করতে পায়ে 

কিনা । কিন্ত তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন 

কোন বিপজ্জনক আযাডভেঞ্ধারের বিরুদ্ধে, সেরূপ 

কেউ করলে তা অপরাঁধজনক বলে গণ্য করা 

হতো। তা সত্তেও আকাশে ওড়বাঁর ইচ্ছা একটুও 
কমলো না, বরং আকাশে ওড়বার প্রথম গোত্র 
অজনের সাধ অনেকের অস্তরে প্রবল হতে লাগলো । 

সেই সব উৎ্পাহীদের অন্যতম এফ. পি. ডেন্ 
রো!জিযান-এর সাহস ছিল হুরস্ত । সেই ছুঃসাহসিক 

অভিযানে তিনি মরণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। 

নীচে জলম্ত আগুন. সঙ্গে করে আকাশপথে 
হাঁজার হাজার ফুট বেপুনে ওঠ একটা রোমাঁঞ্কর 

অভিজ্ঞতা | জ্বলস্ত আগুন ঘটনাক্রমে যে কোন 

সময়ে বেলুন ও বেলুনের াত্রীকে গ্রাস করে 
ফেলতে পারে। কিন্তু রোজিয়র্প সেই ভয়ে 

পিছিয়ে গেলেন না। তিনি সেই দুঃসাঁসিক 
আডভেঞ্চারে প্রবৃভ হলেন এবং সবপ্রথম বেলুনে 

ওড়বাঁর সাফল্যময় ইতিহাস রচন1 করলেন । 

অতঃপর বেলুনকে বিভিন্ন কাঁজে লাগানো 

হুতে লাগলো। বাষুমগুলের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা 

অঙ্সন্ধ(ন এবং সামরিক প্রয়োজনে বেলুন ব্যবন্থৃত 

হলো। অমেরিকার 'পিভিল ওয়ারে' বেলুন 

সর্বপ্রথম সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়| ১৯৩১ 

সালে অহ্রিয়ার অধ্যাপক অগাষ্ট পিকার্ড বেলুনে 
একটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ প্রকোন্ঠে ভিতরে প্রান ১ 

মাইল উপরে উঠে গিদ্বে বাুমণ্ডলে ১৭ ঘন 
অবস্থান করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে একটি 

সোভিমেট বেলুন ই্ট্যাটোস্ফিগায়ে প্রায় ১২ মাইল 
উঠে গিয়েছিল] ১৯২৭ সালে বেকজিয়ান গর্ডন 



০৪ 

বেনেট কাঁপ প্রতিযোগিতায় বেলুনের যে দৌড় 
অনুষ্ঠিত হয়, তাঁতে আমেরিকান বেক্গুন 'ডেট্নে্ট 

সফলতার গৌরব অর্জন করে। আকাঁশ-যাত্রায় 
সোঁভিয্পেট ও. আমেরিকা সুরু থেকেই শীর্যস্থান 
অধিকাঁর করে চলেছে। 

তারপর এল এরোপ্লেনের যুগ । আকাঁশ-পথে 

স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উদ্দোশ্টে এরোপ্লেন ব্যবহৃত হতে 

লাগলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সে এক 

শবযুগের নুচনা | দূরত্ব ও সময়ের বাধাকে জয় 

করে দুরের পাল্লা অতিক্রম কগতে এরোপ্লেনকে 
নির্ভর করা চলে কি না, তাই নিষ্ে ইউরোপীয় 
মহাধুছ্ধের সময় থেকে গবেষণ। চলতে লাগলো! । 

এক মহাদেশ থেকে অন্ত মহাঁদেশ--মাঁঝে দুত্তর 

সাগর, ছুর্লজ্ঘয পর্তশ্রেণী, বিজন মরুকাত্ত।র। 

মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে সেই বিপদসন্কুল পথে আকাঁশ- 

ধানের শক্তি পরীক্ষা করতে যাঁওয়া চরম ছুঃসাহপি- 
কতাঁরই পরিচয়। কিন্তু সেই দুঃসাহসিক 
আডভেষ্খারেও লোকের অভাব হয় নি। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পসমক় থেকে এরোপ্রেনে 

আকাশ-ত্রমণের প্রদ্দোজনীপতা বেশী করে অন্ভৃত 
হতে লাগলো । বিরামবিহ্বীন একটানা এরোপ্লেন 

চালিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তখন পর্যন্ত সম্ভব 

হয় নি, যদিও আটলাট্টিক মহাসাগর পাঁড়ি দেবার 
সাধ অনেক বৈমাঁণিকের মনেই জেগেছিল। ১৯১৯ 

সালের প্রথমভাগে ছুই জন বৈমানিক--এইচ. হকার 

এবং এম. গ্রীভ তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষার সুদৃঢ় সঙ 
নিয়ে অটিলাট্টিকের পথে বেরিয়ে পড়লেন। দুরত্ব 
কম নয়--১৮*০ মাইল, তাঁতে আবার ভীষণ 
দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ার জন্তে আটলান্টিক 
কুখ্যাত। মৃত্বিকার আশ্রয়চ্যুত হয়ে একবার বাত্রা 
স্ুর্ূ করলে প্রবল ষকা হাঁওয়ার সে লড়াই 
করে চলতে হুবে। ছকার ও শ্রীভ কিরূপ 
বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াচ্ছেন তা অন্তর 
করলেন, কিন্তু কুকি নানিলেতো সিদ্ধি আঁসে 
দা! অটলাষ্টিককে আকাঁশ-পথে জয় করবার 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শবর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 

উদ্দীপন! তাঁদের অধীর করে তুললো। বিমাঁন- 
যাত্রার যে গৌরবোজ্জগ ভবিশ্যৎ তাঁদের অন্তরে 
প্রতিভাত হলো, তাঁর কাছে পথের বিপদাশিঙ্কা-- 

এমন কি, মৃত্যুভয়ও ম্লান হয়ে গেল৷ অভীষ্ট সিদ্ধির 

অনিশ্চন্রতাঁর পথে তারা ঝাঁপিক্বে পড়লেন । 

হকার ও গ্রীভ তাদের এরোপ্লেন ঠিক করে 

নিষে নিউফাউওল্যাণ্ড থেকে লগ্ডনের দিকে যাত্রা 

স্বরে করলেন। কয়েক ঘন্টা ভাঁদের যাত্রা বেশ 

স্বাভাবিকভাবেই কাটলো, তাঁর! ঘণ্টার শতাধিক 

মাইল বেগে ছুটে চলেছেন। হঠাৎ মসীকঞ্চ 
ঘন মেঘে তাঁদের সম্মুখপথ ছেয়ে গেল। যতই 

তাঁরা এগিয়ে চলেন, ততই মেঘের আবরণ 

অধিকতর ঘন হতে লাগলো । কয়েক ইঞ্চি দুরেও 

কিছু দেখা! যাঁয় না, চারদিক নিবিড় অন্ধকারে 

ঢাকা। ভার! -তখন প্রায় দশ হাজার ফুট উচুতে 

ছিলেন। পেট্রল ফুরিয়ে যাবার ভদ্বে আরও 

উচুতে উঠে মেঘের কবল থেকে রক্ষা পাবার ভরসা 
হলো না। কাঁজেই কয়েক হাঁজার ফুট নীচে 
ভাদের নামতে হলে! এবং সেখানে নির্মেঘ বাঁযু- 

স্তরের মধ্যে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ 

তার! নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, আবার কালো 

মেঘের আবরণ তাদের ঢেকে ফেললো । সুতরাং 

আরও নীচে ভাঁদের নামতে হলো এবং সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক শত ফুট উচু দিয়ে তাঁরা 

উড়ে চললেন । 
নিপদ এক! আসে না। ছুর্যোগের তাল 

সামলাতে না সামলাতে আর এক বিপদ এসে 

উপস্থিত হলো। ইজিনের রেডিয়েটর বিকল হয়ে 

গেছে, তাতে জল ফুটছে টগবগ করে। সব জল 

ষদি শুকিয়ে যায়, তাহলে ইঞ্জিন অত্যন্ত উত্ত€ 

হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তারা খুব নীচু দিয়েই চল- 
ছিলেন, উপরে ওঠ মানে ইঞ্জিনের আর়ও-উত্তাপ 
ব্ব্ধি এং সন্ধটকে আও এগিয়ে আনা! . 

ত্টারা হিসাব করে দেখলেন, ইংল্যাণ্ড তখনও 

৯** মাইল দূর়ে। নীচের দিকে তাকিয়ে 
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দেখলেন, জল--গুধু জল। যতদুর দেখা যাষ--মহ্থণ 

কষ বারিরাশি যেন উদ্ভত ফণা বিস্তার করে 
ভীষণ গর্জনে তাঁদের গ্রাস করতে ছুটে আঁসছে। 
আর কিছুক্ষণ-_তাঁর পরেই অবধারিত মৃত্যু! হঠাৎ 

তাঁদের বিমান একটা প্রবল ঝাকুনি দিয়ে সামনে 
উপরের দিকে উঠে গেল, তর! সমুদ্রবক্ষে আসন্ন 

পতন থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। এক ঘণ্টারি বেখা 

যে তাদের ইঞ্জিন সক্তিপ্ন থাকবে না, সেটা তারা 
বুঝতে পারলেন। সুতরাঁৎ আশ্রত্ব--একটু আশ্রয় 

যদি তার! লাভ করতে পারতেন ! স্থলভাগ তখনও 

বছ দুরে। তথাপি সেই অসীম বারিধিবক্ষে 

যদি কোন জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়-_-সেই 
উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে তারা বিমান পরিচালন! 

করে ইতস্ততঃ ঘুরে দেখতে লাগলেন। কিন্ত 

চারদিকে নীবিড় অন্ধক|র, কুয়াশার কুহেলিকা 
এবং সেই সঙ্গে দমক] হাওয়ার প্রচণ্ড আঘত।' 

উন্মত্তভাথে ভারা কিছুক্ষণ ধরে খোঁজ করতে 

লাগলেন, কিন্তু আশার আলোক কিছুই 
দেখতে পাওয়া গেল না। এদিকে রেডিয়েটরের 

জল নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, ইঞ্জিন প্রতি মুহূর্তে 

অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে--যে কোন মুহূর্তে 

বিমান অচল হয়ে পড়ে যাবে । আর তার পরেই 

হবে আটলাট্টিকের বিপুল বাঁপ্সিধিবঙ্ষে চির 
সমাঁধি। 

মেঘের আস্তরণ ভেদ করেই ফোটে আলোকের 

রেখা, নৈরাশ্নের প্রগাঢ় অন্ধক।রকে অপসারিত 

করেই দেখা দেয় আশার সঞ্জীবনী শক্তি। দিগন্তের 

মহাকাশ-যাত্রীর আদি পর্বে ২০৫ 

ঘন কুয়াশার অন্পট্টতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ 
দেখ! গেল একখানি জাহাজ ভেসে আঁসছে। 

হকাঁর আনন্দে চীৎকার করে ওঠলেন। আশান্িত 
বৈমনিকদ্র় জাহাজের দিকে অগ্রসর হইলেন 

এবং তিনটি বিপদ-সন্কেত ধ্বনি প্রেরণ করে 

জাহাজের সম্মথে কিছু দুরে সমুদ্রবক্ষে নেমে 

পড়লেন | ভাদের বিমানে যে ছোট নৌকা ছিল, 
সেটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে চেপে বসলেন । 

এদিকে তাদের বিমানখানি দেখতে দেখতে সমুদ্রের 

অতলে তলিয়ে গেল। জাহাঁজ খেকে তখনই 

উদ্ধারের ব্যবস্থা করে বৈমানিকযুগলকে জাহীজে 

তুলে নেওয়া হলো। জাহাজে বেতারের ব্যবস্থা 

ছিল পা; কাঁজেই জগতের উত্কষ্ঠিত মাঁনব- 

গোষ্টকে তাদের উদ্ধারের সংবাদ পোষণ করে 

জানানো সম্ভব হয় নি। অনেকেই তাবলেন, 

আটলান্টিক ভাদের গ্রাস করেছে। সপ্তাহকাল 

কেটে যাবার পরে" সকলে জানতে পারলেন, 
সাঁহসী বৈমানিকন্বম নিরাপদে আছেন। তার! 
যখন লগ্নে গিগ্বে উপস্থিত হলেন, তখন সেই বীর- 

যুগলকে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা অভিনন্দিত করা 
হলো। ধন্য তাদের মর্ণবিজ্ধী অভিযান, 

অভাঁবনীপ্ন তাঁদের প্রত্যাবর্তন! আটলািক 

মহাসাগর পাড়ি দেবার প্রথম প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ 

হলে! বটে, কিন্তু তীর! যে অপরিসীম সাহসিকতার 

ইতিহাস রচনা করে গেলেন, পরবর্তাঁ কালে তা 

সফলতার পথ সুগম করে দিয়েছে। 



বিষাক্ত যাক্ত কোকোই ব্যা 
ভ্রীরাধাকাত্ত মণ্ডল 

ব্যাং. আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী। ঘরের 

কোণে-জলে-ডাঙ্গায়, এমন কি, গ।ছের উপরেও 

বিভিষ্ন ধরণের এবং বিভিন্ন আকারের ব্যাং বাঁস 

করে। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার পৃথিবীর 
কোন কোণ অঞ্চলে মাচষের থাঁগ্ভ হিসাবে ব্যবহ ৩ 

হয়| এখানে যে ব্যাঙের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি 

একটু বিশেষ ধরণের এজন্তে যে, ওই ব্যাং অতিশয় 
বিষাক্ত। এদের দেহ থেকে প্রান্ত বিষ মাখিয়ে 

দক্ষিণ আমেরিকার একশ্রেণীর রেড ইত্ডিন়ানরা 

বিষাক্ত তীর তৈরী করে। 

পানামা যোজকের দক্ষিণে অবস্থিত কল|খিয়া 

রাজ্যের চোকো (01০০০) অঞ্চলে এই ইতডিয়াঁনদের 

বাস। পবতময় এই অংশ আঙ্দিস পবতমালার 

অন্তর্থত। সারা বছর এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। 

ফলে, এখাঁনে ছুর্ভেন্ক জঙ্গলের হৃটি হয়েছে, আর 

কতকগুলি নদীও এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে। 

তাঁর মধ্যে রিও-সান্*জোয়ান প্রধান। এই রিও- 

সান্*জোল়াঁন ও তাঁর উপনদীগুলির উপরের দিকেই 
চোঁকো ইণ্ডিযানর1 বাঁস করে। সভ্যতার আলোক 

এখনও তাদের বিশেষভাবে স্পর্শ করে নি। পৃথিবীর 

অন্ঠান্ত অঞ্চলের অনেক আদিম অধিবাসীদের 

মত এদের শিকারের প্রধান অস্ত্র বিষাক্ত তীর। 

কোকোই নাঁমে এক শ্রেণীর কালো রঙের ছোট 
ছোট ব্যাঙের দেহ-নিঃহত বিষাক্ত রস তীরের 

ফলায় লাগিষে দেওয়। হয়| এ ব্যাঙের দেহ থেকে 

প্রাপ্ত বিষের নামও কোঁকোই। 
কোকোই ব্যাং আকারে খুবই ছোট। পূর্ণাঙ্গ 

ব্যাঁধ ছু-তিন সেন্টিমিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় 
এক গ্রযামের মত। গাষের চামড়া কালো পিঠের 

উপরে দুটি হুল্দে ভোর! থাকে । পা এবং 

তলপেটের নিক্নীংশে ঘন নীল রঙের ছোট ছোট 
ফুট্কি থাকে । এদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন 

শ্রেণী আছে। প্রাণী-বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ অন্গলারে 

এদের নামকরণে অনেক মতদ্বৈধ আছে। তবে 

সাধারণতঃ এদের 121)511918663 0150191: নামে 

অভিহিত করা হয়! 

রিও-সান্-জোয়ান নর্দীর উপরের দিকে 
অবস্থিত ছায়াচ্ছশ্ন জঙ্গলে কোকোই ব্যাঙের 

বাঁস। যাট-সত্তর বছর আগেও এ অঞ্চলে প্রচুর 
সংখ্যায় এ ব্যাং পাওয়া যেত। আজকাল কিন্তু 

আর বেশী সংখ্যায় এদের পাওয়া যায় না । 

একে আকারে ছোট, তাতে আবার 

ঘ[সপাতার মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে বে, 
এদের খুজে বের কর! প্রায় দুংসাধ্য ব্যাঁপার। 

রেড ইতিয়ানরা তাই এদের ধরবাঁর জন্টে একটা 

কৌশল অন্বেষণ করে। মুখে শিস্ দিয়ে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গালে টেকা দিতে দিতে এরা অবিকল 

কোঁকোই-এর ডাক অন্থকরণ করে। এই 

ডক এমন হুবহু আসল ডাকের মত শোনায় যে, 

আশেপাশের ব্যাঙের তাতে সাড়া! পেত । তখন 

তাঁদের খুঁজে বের করতে খুব অস্থৃবিধা হয় না। 
বিষাক্ত বলে এই ব্যাঙকে ইওিয়াঁনরা খালি হাতে 

ধরে না, হাতে পাতা নিয়ে ধরে। এটা তার! 

অজ্ঞভাবশত করে থাকে । কারণ, কোন ক্ষত ন। 

থাকলে শুধুমাত্র চাঁমড়ার সংস্পর্শে বিষে কোন 
অনিষ্ট হয় না। 

জঙ্গলে সংগ্রহ করবার গর বাঁশের নলে ভতি 

করে ব্যাংগুলিকে নিয়ে আসা হয়।: পরে এদের 

মুখগহ্বরের ভিতর সরু ল্| বাঁশের কাঠি ঢুকিরে 
সমস্ত শরীর একৌড়-ওঞফোড় করে খোলা আগুনের 
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উপরে তাপ দেওয়া হয়। যন্ত্রণা ও তাপে কাতর 

জর্ধসৃত ব]াঁংগুলির দেহ থেকে, বিশেম করে পিঠের 
চামড়া! থেকে দুধের মত এক রকমের রস নির্গত 

হয়। তীরের ফলাগুলি এই রসে ভিজিয়ে ছায়ায় 

শুকিদ্নে নেওঘ! হয়। এক জাতীয় পাম গাছের 

পাতার মধ্যশির। দিগ্নে এই হুচাঁলেো! ফলাগুলি 

তৈরী | বিষ যাঁতে ভালভাবে লেগে থাকে, 

তার জন্তে ফলার ডগায় প্য।চালোভাঁবে গর্ত করা 

থাকে। এই ফলাগুলিকে তীরের মাথায় শক্তভাবে 

আটকে দেওয়া হয়। একটা ব্যাং থেকে থে 

পরিমাণ রস নিঃম্থত হয়, তাঁতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত 

বিষত্তীর নিমিত হতে পাঁরে। এই বিস খুবই 

মারাত্মক । 

লগ কিয় মা ৬৭ * 

ইসিও এ ৪ ১ রি ০ দত রা ০ 

বিষাক্ত কোকোই ব্যাং ০৭ 

মাঁসও কেটে বাদ দেওয়া হয়। এটা সাবধ।নওা 

হিসাবে 'করা হয়, ঘদ্দিও সাপের বিষের মতই 

এই বিষ খেলে কোন ক্ষতি হয় না--যদি মুখে বা 

পরিপাক তন্ত্রের কোথাও কোন ক্ষত না খাকে। 

কোন রকম ক্ষত থাঁকবাঁর দরুণ এই বিষ রক্তের 

সংস্পর্শে এলে তাঁর ফল মারাত্মক হতে পারে। 

কোকোই বিষের স্বরূপ ও জীবদেছের উপরে 
তাক ক্রিয়! নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। 

তবে এ পথে প্রধান বাঁধ হলো-পর্যান্ত পরিমাণে 

এই ব্যাংগলি পাওয়ার অসুবিধা। আমেরিকার 

যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেল্খ সাভিসের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞ।নিক মাঁকি ও উইটুকপ এই বিষ নিখে 
ব্যাপক গবেষণা করেছেন। প্রথমে চোকে 

কোকো ই বা।ং 

আগেকার দিনে যুদ্ধরত শক্রদলের বিরুদ্ধে 

এই বিষাক্ত তীর ব্যবহৃত 
প্রধানত: বন্ধ জীবজন্ত শিকারের জন্টেই চোলোরা 

অঞ্চলে সংগৃহীত ব্যাংগুলিকে জীবিত অবস্থান্ন প্লেনে 

হতে! । আঁজকাঁল করে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসবার চেষ্টা হয়। কিন্ত 

পথেই ব্াংগুলি মরে যায়। তাইস্থির করা হয়, 

এই তীর ব্যব্হার করে। বিষাক্ত তীরে আহত জন্ঘ । ব্যাং ধরবার পরে এর অঞ্চলেই তাদের নির্যাস 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবশ হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের তৈরী করতে হবে। 
মধ্যেই মৃত্যুুখে পতিত হয় | তখন শিকারীর! নিহত 

প্রাণীয় দেহ থেকে তীর কেটে বের করে দেয়। 

শক তীর বিদ্ধ কানের চারপাঁশের খানিকট। 

১৯৬২ সালে স্ভাশভাল 
আযকাঁঙেমী অব সায়েজেসের সদন্তা মিসেস 

ল্যাখাম রিও-সান্-জোঙ্কান নদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
অভিযান কালে চার সাতে ৩টি ব্যাং সংগ্র 
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করেন। ইখার দিয়ে ব্যাংগুলিকে মেরে সঙ্গে 

সঙ্গে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হম । দেখা গেছে, 

একটি ব্যাঙের দেহে যে পরিমাঁণ বিষ থাঁকে, তাঁর 

শতকরা নব্বই ভাগই থাকে চাষড়াঁতে। চামড়া- 
গ্রলিকে টৃকৃরা টুকরা করে কেটে জলমিশ্রিত 
মিথাইল আযলকোহলে ভিজিয়ে রাখলে এ বিষ 

ড্রবীডৃত হয়ে যায়। পরিক্ষত দ্রবণকে অল্প তাপে 
শুকিয়ে নিলে অপরিশুদ্ধ গুঁড়া অবস্থায় এ বিষ 
পাঁওয়! ধার। 

এ অপরিশ্ুদ্ধ পুঁড়| থেকে সক্ধিয় বিষটুকু 
ক্লোরোঁফর্মে দ্রবীভূত করে ক্রোম্যাটোগ্র্যাফিক 
পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করা হয়। এইভাবে অপরিশুদ্ধ 

ধ্ষি থেকে যাঁট গুণ কার্ধকরী শক্কিবিশিষ্ট একটি 

সমসত্ব বস্ত্র পাঁওয়! যায়। ৩৩০টি ব্যাং থেকে যে বিষ 

পাওয়া যায়, তার পরিমাণ এক মিলিগ্র্য(মেরও কম। 

এত অল্প পরিমাণ বস্ত্র থেকে তাঁর ্াাঁসায়নিক ও 

ভেষজ স্বরবপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে এর 
বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম থেকে এটুকুই 
বলা যায় যে, এটা ক্ষারধর্মী পদার্থ। অন্মান করা 

হয়. এটি কোন উপক্ষার বা ইযিডাঁজোঁল জাতীয় 
যৌগিক হতে পারে। 

পরিশুদ্ধ কোঁকোই একটি মাঁয়াত্মক বিষ। এর 

জান ও বিজ্ঞান [১৭শ বর্ম, হর্থ সংখ্যা 

এক মিলিগ্র্যামের পঁচি হাঁজার ভাগের একভাগ 

একটি দশ গ্রাম ওজনবিশিষ্ নেংটি ইছুরের দেহে 
চাঁষড়াপ নীচে (98100068605) ইঞ্জেকশন দিলে 

আট মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। তুলনামূলক- 
ভাঁবে গোঁখরো সাপের বিষের প্রতি মাইক্রোগ্র্যাম 

( এক মিলিগ্র্যামের হু'জার ভাগের এক ভাগ) 

একক নৃনতম ম্মরাত্মক মাত্রার (7113170012 

[০079] 1005) সমান হলে কোঁকোই বিষের 

প্রতি মাইক্রোগ্র্যাম হবে প্রাপ্ন কুড়ি মাত্রার সমাঁন। 

এই বিষের ক্রিয়। সব প্রাণীর উপর সযান নয়। 

দেহের ওজনের তুলনায় খরগোশ বা কুকুরেক্স বেলায় 

--এই বিষ ইঁছুরের বেলায় যেমনঃ তাঁর এক-শ' গুণ 

বেশী মারায়ক। আবার ব্যাঙের বেলায় এর ক্ষমতা 

অত্যন্ত কম। 

কোকোই বিষজনিত মৃত্যু অনেকগুলি জটিল 

ক্রিয়ার মিলিত ফল। কেন্দ্রীয় গ্ামুতন্ব ও মাংস- 

পেশীর অসারতাই এর প্রথম ক্রিয়া-_অব্যবহিত 

পরেই শ্বাপযন্্র ও হৃৎপিণ্ডও প্রভ।বিত হয়| 

কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিচুণি 
আযুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলার ফলেই ঘটে। অধিক মাত্রায় 

প্রয়োগে মৃতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাও, দেহের 

পেশী শক্ত হয়ে গেছে। 



দ্বৈত দৃষ্টিতে সুগন্ধ-শিপ্প 
স্রীপ্রীভাসচজ্য কর 

একটা বিষজ্ব প্রথমেই বলা দরকার--সংশ্সেষিত 

বা করিম সুগন্ধ দ্রব্য কোন প্রকুতিজাভ সুগন্ধ 
তেল বা তার মধ্যস্থ যে কোন উপাদানের জুড়িদার 
বা অন্গকরণ হবে, এমন কোন বাঁধাঁধরা কথ! 

নেই। প্রকৃতির রাজো তাঁইতে। তখাক থিও 

নাইট্রো-মান্কসমূহ্কের (এগুলি প্রায় ৭৫ বছরের 
প্রাচীন ) নজীর মেলে না। আর স্ুগদ্ধ তৈবী 
এবং স্ুম্বাদ উত্তাবনের প্রধান পার্থক্য এই ঘষে, 

সুগন্ধ-শিল্পী তার ইগ্সিত সথগন্ধ কল্পনাচিষায়ী চট্ট 
করতে পারেন বা করে খাকেশ$ পক্ষাজ্তুরে 

স্থস্বাদ-বিজ্ঞানীকে কোন প্রকৃতিজা৩ও লক্ষা বা! 

মশলা বা ফলকে অন্থকরণ করতে হয়। তবে 

কোকো-কোলার মত অভিনব বা ধারাবিহীন 

পখায়ের সুশ্ববদেরও প্রচলন সুগন্ধ মিশ্রণকুশলীর 

দবাপ্পাই সম্ভবপর হয়েছে। 

প্রক্কৃতিদেবীর রাজ্যে কত রংবেরঙের ফুল 
রয়েছে। হয়তো আমাদেরই বাঁড়ী-ঘরের আনাচে- 

কানাচে কত রকমের ফুল ধরেছে, যাদের খবনস 

আমরা] রাখি না বারাখ। সম্ভব নয়। প্রক্কৃতি মায়ের 

ফুলরাশিই তো! অবদান যোগ।চ্ছে নির্ধাসের। 
কিন্ত খনিজ তেলের অফুরস্ত সাগরপ্রমাণ ভাগুরের 

তুলনায়, উদ্ভিজ্জ ও জাস্তব তেলের সদা-পুর্ণ সব- 

বরাহের তুলনায় ফুলের নির্যাস নিতাত্তই স্বপ্ন ও 

সীমিত মাত্রার নয় কি? তুলনামূলকভাবে বলতে 
গেলে প্রথমোক্তের ডুলনায় শেষোক্ত কয়েক ফোটা 

বললেই চলে। তবে এই .তথাঁকথিত কয্বেক 

বিন্দুরই অনুপাত একটু ধর্তব্যের মধ্যে আসে, যদি 
অন্তাত শিল্পজাত তেলের তুলনায় এই সব সুগদ্ধ 

তেলের বেশী দামের বিষয়ে আমরা বিবেচনা! করে 

দেখি বা ষুল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করি। 
০ 

সংক্ষেপে-হুগন্গ দ্রব্যগুলি মাত্রায় সামান্য হলেও 

দ|মে অতি মহা) আর একটা বিশেষ পার্থকা 

রয়েছে খাঁশজ তল এবং আ্ুশন্ধ তেলের মধ্যে 

প্রথমটি বিচ্দানের শ্রষেোগ-বিগ্ঠঠর ফলগুশ্থত, আর 

শেভ শেনীগ মুগ্যতঃ কলা- 

কুশলার হাতের মিশ্রণ নৈপুণ্য 1 মুখ্য 5ই বললাম 
এট জগ্তে যে, কিছু নিম মেনে এখানেও 

গুফল পাওয়া অসম্ভধ 

(০৬৭ গলে! 

চলতে হয় 

ব্যাপার। 

কৃতিম সুগন্ধ প্রবাসমূহ্র সবাধিক বাবহার কি 

তা অগ্ুপন্থীন করলে দেখ। খায় যে, সাবাণ ও 
সাপানের অন্কল্মসমূণ (১5701716010 06062521005) 

সধাগ্রে শন অধিকার করে বসে এই ধরণের 

স্থগন্ধঙ রাসয়শিক জ্রবোর কঙ্িপষ সামগ্রী বছরে 

হাঁজ।র টনের বেশী পরিমাণে প্রস্তত হয়। এদের 

মধো রমেছে ফিনাইল ইথাইল আলকোহল, 
তাপিনিওল, আইগনোন ও তজ্জাত এব্যরাজি 

(961180%65 এবং বগীষ উ্বাদি (01০9000৭ 

19£065)। পক্ষান্তরে কমেকটি দানাবাধা জিনিষের 

(প্রধাণতঃ ব্বাদে ব্যবহৃত) উত্পাদন পরিমাণ 

প্রতিবর্ষে হাজার টন ছাঁড়িক্কে গিয়ে থাকে? যেমন-- 

মেস্থল (স্বাভাবিক সংগ্রহ ছাড়] ) এপং ত্যানিলিন। 

নচেৎ 

কুমারিন, হেলিওট্রপিন, মিখাইল ন্যালিসিলেট, 

ব্নজাইল বেনজোঁয়েট,  বেনজালডিহা ই, 

বেনজাইণ আলকেহল--এদের উত্পাদন মাত্রা 
প্রায় সমপত্ধিমাণ। তন্মধ্যে বেনজালিডিহাইজড 
একেবারে প্রথম দিকের সংশ্পেষিত কৃত্রিম গন্ধনুব্য- 
গুলির মধ্যে অন্যতম । বেনজাইল আযঁলকোঁহল 
প্রধানতঃ স্থরাসার বা আ/লকোহল-বিহীন জুগন্ছে 
জাবকরূণপে ব্যবহৃত হয়। বেনজাইল বেনজোয়েট 



১৬৩ 

একরূপ গন্ধবিহ্ীন বললেই চলে এবং চমৎকার 

দ্রাবকরূপে এর প্রধান বাবহার। 

মোটামুটি বলতে গেলে, কৃত্রিম সুগন্ধদ্রব্যনিচয়ের 

ইন্তিহাঁপ ৮* থেকে ৯৮ বছরের পুরাতন | 
কদাচিৎ কয়েকটি শহতাব্ধীর প্রাচীনক্কের পর্যায়ে 

পড়ে ; যেমন--বেনক্জীইল শ্যাসিটেট | এ-পকমের 

আর একটি হলো- আিটোফিনোন | আর এই 

প্রাচীনতম সদশ্যবর্গ ই অ।জকের সচরাচর গণামান্ত 

প্রবীণ পদশ্তদের পর্যায়ে পড়ে। অগ্রমাঁন ১৯৩, 

খুট-শতকের পর থেকে উন্নতিশীল দশ সহ্াধিক 

কিম সুগন্ধ দ্রব্পমূহের মধ্যে খুব কম সংখাক 
দ্রব্যই বছরে ১০** টনের পর্যায়ে পৌচেছে। 

কিম বা সংশ্রেষিত রাসায়শিকের অস্তভৃক্তি 

যে সন প্রবারাঁশি রদবেছে, তাঁদের মধো কতকগুলি 

নৈসগিক সুগন্ধ বা গন্ধবহ (0:556170181) শেল থেকে 

ভৌত প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে প্রাপ্তব্য বা আহ্রণীয়। 
অতিমাত্রায় মূলাবান অথব! সদা-পরিবর্তনশীল 

বিশিষ্ট নৈসগিক সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের নকল করবার 
জন্তে বহু প্রয়াস করতে হয়েছে এবং এখনও 

অবিরত হচ্ছে ও আঁবহমানকাঁল হয়েও থাকবে । 

এই বিষয়ে অগ্রগতির সহান্বক হচ্ছে-_সান্প্রতিক 

কালের বছমুখী বিশ্লেষণ ধারা, যা অভ্ভুতপুর্ধবূপে 
উন্নত ধরণের হওয়ায় অমূল্য শ্রেণীর সুগন্ধ দ্রব্যের 

অস্তনিহিত মুলীভূত-গন্ধ (090091005 17011180116) 

বিজ্ঞানীর কাছে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে-_ 

বিজ্ঞানীর অমোঘ পরীক্ষাগারে তাদের প্রকৃতি ও 

স্বরূপ চিহ্নিত করা যাচ্ছে। 

অধিকাংশের কাছেই এটা খুব আশ্চর্যজনক 

ঠেকবে যে, অতীব মুলাবাঁন সুগন্ধ তেল অথবা 

কুস্থুম-নির্যসের মুলীভূত-গদ্ধের কারণ হলো 
কয়েকটি শৈল্পিক রাসাধনিক দ্রব্যের একত্র সমা- 

হার। এদের দামও কম। প্রকৃতি দেবী ভুই 
নির্ধাসের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ বেনজাইল 

আাসিটেট সংগরঞধ কনে রেখে দিয়েছেন। প্রক্কৃতি- 

জাত উৎস থেকে ঞেক পাউওড নিষ্ষাশন করতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 

দাম পড়বে পাঁউণ্ড প্রতি ১০০* ডলার । সচল্লাচর 

প্রাপ্য রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে কৃত্রিম বেনজাইল 
আসিটেট দামে প্রতি পাউণ্ড এক ডলারের কম। 

গোলাপ তেলের শতকক্কা ৪* ভাগ হলো 

ফিনাউল ইথাইল আযলকোহল। রোঁজ আযাব- 

সলিডটের দম ৪০* ডলার প্রতি পাঁউগু। পক্ষান্তরে 

নুগন্ধে ব্যবহারযোগ্য ফিনাইল ইথাইল আযাল- 

কোঁহলের মূল্য পাউগ্ু প্রতি ১২৫ থেকে ১:৫৮ 

ডলার । প্রথম প্রবতিত ভ্যানিলিন ১৮৭০ খু্ট-শতক 

নাগাদ বাঁকারে ছাঁড়। হয়; তখন তার দাম ছিল 

৫০* ডলার প্রতি পাউগড। আজকের ভ্যানিলিন 

কর|তের গুঁড।জাত এবং তার ফলে প্রথম প্রবতিত 

ভ্যানিলিনের মূল্যের শত1ংশের এক ভাগেরও কম! 

সখের বিষয়, তা সত্তেও ভা।নিলার আবাদ 

কোনক্রমে কমে শি। প্রসঙ্গত: মেক্সিকোর ভ্যানিল৷ 

অঞ্চলের অবস্থা সম্পফিত ভ্রমণ বিবরণ সুখপাঠ্য | 

“মেক্সিকোর এতধঞ্চলের রাস্তাগুলিতে কদাঁচিৎ 

জনমাঁনব ভ্রমণ করে থাকে এবং বেশীর ভাগই 
সম্পূর্ণরূপে মন্ুষ্যবজিত ভূভাগ ।*.সমুদ্রতল থেকে 

দশহাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত পর্বতোঁপরি 
১৭01)009 থেকে. বরগুনা হয়ে 0500106061765 

777)012 এবং 08081)017-এর মধ্য দিয়ে চলতে 

হয়। এই দুটিই হলো এই জেলার ভ্যানিলা জীম 

(8390) অংশের মুলকেন্দ্র। পরবর্তী আট দিন 

[521001500 এবং 9৪1) 70992 /১০212100 নামক 

[0৪৮14 রাজ্যের ভ্যানিলা অঞ্চলের উৎপাদনকারী 
ও বীজ সংরক্ষণকারীদের সহিত সাক্ষাৎকারে 

অতিবাহিত হয়" 

উপরে বণিত বিবরণটি ১৯৫১ খ্ুষ্টব্বের একমাত্র 

মেক্সিকো দেশেই ভ্য(নিল। চাষ কত ব্যাপকভাবে 

হয়েছিল, তা বুঝতে সাহাধ্য করবে। সেবারের 

মেক্সিকোর ফলন ভাল অবস্থাতেই ছিল এবং 

ধণ্তীকৃত ও সম্পূর্ণ দানা মিলিয়ে ২৯১৭৫ 
পাউণ্ড হবে বলে অগ্থমান করা হয়েছিল 
(সংখ্যা্টির ভিতর অবশ্থ পূর্ববর্তী বছরের উদ্ধত 



এপ্রিল, ১৯৬৪ ] 

ধর! হয়েছিল )। নিধিক্তকরণ থেকে ভ্যানিলা 

দানা সংগ্রহ পর্যস্ত যাবতীয় কাজের বাপারে 

[0002800 1770181)-দের উপর নির্ভর করতে হয়। 

এই ভ্যানিলা যে শুধু আমেরিকা অি প্রিষ 
সুষ্বাদ-আয়নকাঁরী তাঁই নয়, বছতগ গন্ধদ্রব্যের 

স্বাগ্িত্ব নির্ণায়নকরূপে এর প্রচুর প্রচলন রয়েছে। 

স্গতরাং সিদ্ধান্ত করা গেল যে, সংশ্বেণেৰ ফলেও 
আবাদ হ্থাসপ্রাপ্ত না হয়ে বরং উন মুখী । 

আর চাঁষ-আবা? কমেই বা যাবে কেন? 

ইংরেজীতে কবির কথায় রয়েছে সমস্ত পখই 
গে।লাপাকীর্ণ ছিণ (6 ৪৪ 195৩3, 09563, 81] 

ঢ)০ ছ৪5)। স্ুলভ।বে দেখলে দেখা যাবে 

গোলাপ ফুল -অতি সাধ।রণ ফুল, যা সকলেরই 

বাগানে দু-একটি ফুটে শোভা বর্ধন করে থাকবে । 

কিন্ত এইখানেই তার শেম? বড় রকমের গোলাপ 

রয়েছে--বুলগেরিমা দেশের গোলাপ, পারশিষ।ন 

রোজ, রেড রোজ, রোজ ডি ওরিয্নেপ্ট, 1২০5৩ 

10870858017 ইত্যাদি আরো! বহু। বল! ধাহুলা 

তাদের প্রত্যেক আেশীথ আ্ুগদ্ধেরও ইতরবিশেস 

ও বেশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন রয়েছে ঠাদের রঙের 
ও আকারের প্রভেদ। 

মেক্সিকোর লিনালো (].29196 ০০এ) এবং 
ব্রেজিলের রোঁজ উড লিন।লল পুথকীকরণের মুখা 
উত্প ছিল; আর তখন ত।প দাম খা পড়েছিল, 

এখন তদপেক্ষ। অল্পতর মুণ্যে সংশ্খেষিত লিনালল 

পাঁওয়। সম্ভব। লিনাশল (এটি যে কোন সুগন্ধে 

মিষ্টত্ব আনয়নে অপরিহার্ধ) থেকে পাওয়া যেও 

লিনাধিল আসিটেট। পরে অবশ্য জাপানের 980 

তেল লিনাললের প্রতিধোগিতামূলক উৎস হয়ে 

দাড়ায় । তবে এই শেষোক্ত লিনালল থেকে প্রস্ত্ত 

লিনালিল আাসিটেট প্রথমোক্তটি থেকে কতকটা 
পৃথকধর্মী (010955158] 

ধর্মগুলি )। 

সলকথ, কৃত্রিম শ্গঞ্ধ দ্রব্যরাশি যেভ।বে 
ক্রমবর্ধমান ইয়ে চলেছে, তা যে কোন সুগন্ধা তেলের 

চেয়ে অনেক বেশী। কিস্ত সংশ্গেষণের ফলে 

এবং (0188170169610 

দ্বৈত দৃষ্টিতে সুগন্ধ-শিল্প ১১ 

প্রাকৃতিক স্বগঙ্ধ তেলের উত্প।দন যে একেবারে 

মুভে গিক়্েছে,। এমন দৃষ্টান্ত নিতাস্তুই বিরল। 
লিনাললের দৌলতে রোজ উড ( অথবা হ700110 
7018 ৭৩ [২5৫ ) স্তুগঞ্ধি-বিজ্ঞ/নীর ভ| গার থেকে 
অন্তহিত হয়েছে। 

আগ বিপরীত ধরণের দুষ্টান্তও দেওয়া যায় 
যগ1-লবঙ্গ. ঠগ এবং ইউজিনল | ইউজিনল এখনে! 

প্রতিযোগি এমূণক মূলো গাফণোর সঙ্গে সংশ্পেষিত 

হয শি। প্রসঙ্গ ৬:ই উল্লেখনীয় ফ্রান্সের জুই ফুলের 

সংগ্রহ, বিইউশিমন হ্ীপে জিরেশিষাম তেলের 

প|এন, আঙার শিট্নেল। আবাদ, 

মাদগাস্কাবণে ইলা, ইলাং ফুপেক্ ফণনক্ষেত্, জনের 

পঞ্চিণাঁধশের লাভেগার বণ ইত্যাদি প্রকৃতির আুগন্থা 

ভঙগুারের এক[ংশ। আজ পৃথিবী বিখ্যাত গ্রাস 

(308956) আঞ্চলের লজ্জার শী লর্া (১1170939) 

একবাগে [015114 বিমান খন্দর থেকে শিউ- 

ইয়র্ক প্রদর্শনীর কেন্দ্র (নাম 1210 06069] 

29106 ) পর্বস্ত অর গিপ্রগঠিতে নিয়ে যাওয়া 

হুয়। ফুলগুলির উড্ডয়ন সময় লাগে ১৭ ঘণ্টার 

মত এবং সেগুলি য়ে দিন ফ্রান্স ঠ্যাগ করবে 

সেই দিনই বুঝ্তচাত করা হয়। এভাবে সে- 

গুলিকে তাজা ও টাটক| রাখতে সাধাম ও চেষ্টা 
কর হ্য়। 

এখন কঙকগুণি বাশায়শিকের নমোল্লেখ 

কর গেল, সমষ্টিগ তভাবে এদের রোজ আল লকোহল 
বর্গ বলা হয়--এরা হলো শি্রনেণণ, জিরেনিয়ল, 

নিরোল। শি্রনেলল ও লেষনগ্রাস (গন্ধ-বেণার 

তেল) ছিল এদেন উদ্ভাবক। শিদ্রীলের অতীব 

প্রশ্নটোজনীর উত্স হলো লেমনগ্লাস এবং লেমন 

বা লেবু তেলে তা অল্প মাত্রায় থাকে । ভেষজ 

শিল্প ভিটামিন-এ সংশ্লেষণে শিষ্রাল ব্যবহার করছে। 

ভিটামিন গবেষণা কার্ধ চালাতে গিয়ে একটা 

সুখের ঘটনাচক্ষ হলো-ক্কপ্রিম লিনালল প্রস্ততের 
পদ্ধতি | 

এখানে স্মরণীয় ফে, খ্রিগনা সংগেমণে নুমক্ধ 
শিল্প বছন্ধপে পাঁফগ্য লাভ করে অগ্রমুধী হয়ে 

0 শালর 
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চলছে। ড।ইমিথাইল বেনজাইল কাধিনল, ফিনাইল 
ইথাইল ডাইমিথাইল কাবিনল এবং তাঁদের এষ্টার 
(5:57) এই প্রক্রিগনার ফলেই পাধিব আলোক 
দেখতে পেরেছে । 

রেড়িব তেলউ ক মুলাবাশ সুগন্ধ জ্ব্যের উৎস 

হয়ে উঠেছে-এদেব মধ্যে প্য়েছে আল্ফ। 

আমাইল শিশামিক আঁশডিহাইড, হেপ্টাপ- 

ডিহাইড বা হশানাথক (0০17970071০) আপিডি- 

হাইড, আইসো-জ।নমে।ন। শনাইল আলডি- 

হাইড বা আয।শডিহাইড ০-9, ডেকাইল আ লডি- 

হাইড লা শ্যালডিহাইড ০16, মিখাইল হেপ্ট।ইশ 

কাধনেট, গাঁধ।আ।শডেকাঁলা ক্রেন বা আশিডি- 

হাইড ০714, / অত্যান্ত চড়া গন্ধবিশি্ট হওয়।|য় 

ভূলগ্রমে একে ০৭01 £৯190151৩ ধলা হমে 

থাকে )। 

সগ্ধ শিগ্লে আর একটা পঙ্গণায় জিনিস এই 

যে, পনাসমসমমত বিশুদ্ধাত| অপেক্ষা গদ্ধসম্মত 

বিশ্ুদ্ধতার ডপর বিশ্ব পৃষ্টি রাখতে হয়| আত্রাণীম 
(01900079) মুলা ।ব্ধারণে সুগন্ধসন্মত বিশুদ্ধহার 

প্রয়োজন সবার উর্ধ্বে । শতকরা! মাত্র এক ভাগ 

ক্যাঁপরাইলিক অসননুক্ত শ হক ৯৯ ভাগ অক্ট।ইল 

আলঙিহাইড বাতিল হখে যাওয়া সম্ভাঁবন। 

অধিক কিন্ত্র : কাঁপরাইগিক অম্নের স্থলে) 

শতকরা এক ভাগ অক্টীইল আ।ণকে।হল আব্রাণীয় 

পরীক্ষায় উত্তান হয়ে যাবে! প্রস্থ তকাঁরক প্রতিষ্টান 

বা উৎ্পাদনকাপী জেনে আশ্চর্য হইবেন ষে। 

আয[লডিহাইডের শতকরা ৯৯ ভাগ বিশুদ্ধতা 

সগদ্ধগত বিশ্রুদ্ধতার পঙ্গে যথেষ্ট বা পরাণ নয়, 

অথব! নিবিবাদে গ্রহণযে।গ্য নাও হতে পারে। 

বেনজাইল সিনামেট এবং আইসো-স্যাকফ রল 
সুগন্ধে যেমন এক দিকে ব্যবহৃত হয়, অন্ত দিকে 

তেমন এদের ঈমধার্থেও ব্যবহার রয়েছে সুতরাং 

সে ঙ্গেত্রে এদের আরো কয়েকটি নিদিষ্ট 
মানের উপর এবং বাঁধাশিসেধের উপর নির্ভর 
করতে হয়। 

সুগন্ধ দ্রখাাঁদির রাসায়নিক কারখানার 

ভ্যান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা! 

পরিবেশগুলি বড়ই মনোরম হয়--শহরের 
অপ্রতিরোধ্য শব্দ ব! শিল্পকেন্্ের ধূলি-ধুমরজালের 
মধ্যে অবস্থিত নয়। পলীমাতাঁর নিভৃত অঞ্চলের 

ম।ধে ফুলরাশির গহনে, যেখানে মন ও প্তাগ 

অনাবিল সৌন্দর্যে বিভোর হনে ওঠে রূপে-রসে- 
গদ্ধে, যেখানে মানব মনে শাস্তি বিরাজ করে, যে 

শ|স্তি তাকে কর্মে প্রবুদ্ধ ও নিয়ে।জিত করে। 

এ-রকম স্থলে অথব। ছোট নগরে অবস্থিত হয়ে 

স্থগন্ধ প্রস্থতকারক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির শেঠ 

সোপানে আরোহণ করে থ।কে। আরকম কার- 

খান। পরিপশনকাঁলে কাবখানাঁর ভিশর সদা- 

পরিবর্তনশীল গে।লকধ [ধার মধা দিয়ে যাওয়।র 

কালে কত রকমের সুমিষ্ট সুরভি ও স্থুবস 

ন|সিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে নজরে 

পড়ে প1ুণশ্রেণীর যগ্রপ।তির হিস্ হিম আওয়াজ, 

ইপেকাটিক মোটরের ঘড়খডাশি এবং বাযুশৃন্ত 
স্টিকার পাঁস্পের টিক-টিক আওয়াজ । এখানেই 

তো যাত্্রি+ উত্কধ, যন্তকুশলীর রহস্য এখানেই 
নিঠিত রয়েছে । 

কিন্তু এত সমাবেশ, এত আছর, এন 
সমারোহের প্রষোজনীযতা কি? দৈনাশ্ধন সুখদ 
জীবনযাত্রার সকাল থেকে “ঘে।পা তিমিরা রঙ্জশী 
সুচনা! কাল পর্ষস্ত যত রকমের সুগন্ধ মানব ও 

জীবজগতের জন্তে প্রয়োজন, তাদের চাহিদ। 
মিটাধার জন্তেই এই সরবরাহ, এত উদ্চোগ। 

রষ্টব্য--মুলতঃ যদ্ৃষ্টে প্রবন্ধটি লিখিত তা হলো-_ 
(১) 100101)91 45100001081) 0)71 0156720150 

90০1৮15  থগ্ড ৪ 7; মাচ, ১৯৬৩ 

(২) 19066 ৯. (01001 16৮3 

[0086 & 00100661110. 

180১ ৬৪175 905615 বি ০%/ ০0710 
14, ডু. 

১0111155519 

১৩) বব, ডি. ০116701581৬ 013 
30070700901, 1949 

(৪) ০50 56815 [১0190] &. 5010212৮ * 
(1889---1939) 

৯0 [0060515 হাঃ 98:0106৯ 003081 

8170 12866 105 7৮৭ হাতি, 



পরিপাক-যন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণ 
স্রীসর্বাণীপহায় গুহসরকার " 

পরিপাঁক-ক্রিয়! স্ুকু হলে পরিপাকতগ্্রের 

বিভিন্ন অংশে নাঁলীমধ্যস্থ চাপের যে তারত্রম্য ঘটে, 

তার উপরে তার স্স্থ অবস্থার ক্রিয়া এবং ধোঁগ- 

কালে তার বাতিক্রম দুউ-ঈ নির্ভর করে। এই 

চাপের তারতম্যের জন্টেই খাঁছের চণীক্করণ ও 

খাগ্ের সঙ্গে জারক রসে মিশ্রণ সুষ্টভ।বে ঘটে। 

প্রধানত: মুখেই দাতের গেষণে খাগ্বস্ত যথেষ্ট 

চুণ হয়। চিবাণ।র সমগ ছুই কমের দাতের মধ্যে 

প্রতি ধর্গ ইবি ৬ ২০৮ পাউগ্ড পযন্ত চাপ কৃষ্টি 

হতে পারে | চরণ ঠিকমত না চশলে পাকস্থলী ও 

অস্ত্রের উপরেই সেই কাজের ভার পড়ে। এই 

বন্রপ্তপি অঙ্গম হয়ে পড়নে, ভুক্ত খাছে নানা- 

রকম ফাঁমেপ্টেশন স্ুক হয়, দাস্ত তরল হয় এবং 

খাঞ্ছের অপক অংশ মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। 

প্রাণীদের মধো কুকুর খাছ ভাল করে চিবিয়ে খামু 

না। আর অস্ত্রনালীতেই খাঁছ্ের বিভাঁজন, ভাল- 

ভাবে ঘটে। এই বিভাজন যত ভাল হয়, ততই 

থাগ্য জারক রসগুপির সঙ্গে মিশতে পারে এবং 

খানের পরু আবশ্টকীয় অংশগুলি অন্ত্রণালীর 

রস চম্ বা শ্ররেম্াঝিল্লীর ভিতর দিয়ে রক্তে শোখিত 

হতে পারে। 

পাকস্থলী বা অস্ত্রে গৃহীত খাছ ও পানীয় বস্ত 
অস্ত্রনালীকে যে পরিমাণে প্রসারিত করে, খাছের 

অগ্রগতিও সেই পরিমাণে সহজ হয়। আবার 

বমন অথবা মলত্যাঁগের বেগও এই প্রসারণের 

উপর নির্ভর করে। অস্ত্রমধ্যস্থ চাপ আবার 

জারক রস নিঃসারণেও সাহায্য করে। সুতরাং 

পেট ভরবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকছুলীর জারক রস বের 

£তে থাকে । তেমনি খাদ্য আন্ত্রে পৌঁছে অস্্রনাঁলী 
প্রনারিত করবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রেও রসক্ষরণ সুরু 

ছয়. 

আর বা পানীষের মাত্রা অতিরিক্ত হলে 

বা জর গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ কোন কারণে 

অতিরিক্ত হলে অথবা অস্ত্রের কোন অংশে খাণ্ 

স্ব|ভাবিক্জ।বে আগ্রপর শা হলে কিনা অন্ত্রতঙ্রের 

কোন অংশে বাধা বা আটক ঘটলে এই খাগ্ঠের 

অগ্রগত শন হয়ে ময়। কখন কখন অঙ্রে 

অস্ত্রোপচাবের পরেও এই অবস্থা ঘটে । এরোপ্লেনে 

এমণের সময় বা নিকটে পারুণ নিক্ষোবণ ঘটলে 

বাইরের বাধুচাপের আকন্মিক তারতম্যেও এই 
অবস্থা ঘটে । এই অবস্থা ঘটলে সঙ্শে সঙ্কে পেটে 

বেদনা, জৎপিণ ও রক্তসঞ্ধাণন-তন্ত্রের বিপত্তি, 

শ্বাসকঈট এবং ঈত্পিঞ্েপ কাজে গোলমাল ঘটে, 

বমি হয়, অন্ত্রনালীর মধ্যে খাণ্ড চলাচলে বাঁধা 

পায়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের রসগ্রস্থিগুপির 

অতিক্ষরণ স্তর হয়। এউ আশস্থা বেশীক্ষণ চললে 

অগ্ত্রেরে কেন অংশে পচন ও বিদরণের ফলে 

অন্ত্রপ্রদ।হ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পাবে। 

মধাচ্ছদা গলপেটের মাংসপেশীগুলির 

একমঙ্জে সঙ্কোচন ঘটলে অস্ত্রনালীতে অস্বাভাবিক 
চাপ পড়ে । সেই চ[পে অগ্্রনালীর মধো খাঁছ্াংশ 

গৌছে তাকে-হয় বমনের আকারে, অথবা মলের 

আকারে শরীর খেকে বের করে দেযর়। পেটের 

উপরে উপধুক্তভাবে চাঁপ দিয়েও এই রকম অবস্থা 

ঘটানো যাঁয়। সাধারণতঃ কৌৎপাড়া, হেঁচকি 

তোলা, কাঁশি ইত্যাদির ফলে এই রকম ঘটে ন1| 
যদিও পাকস্থলীতে খাগ্চ নিজের ভাঁরেই আঙ্ঙে 

চালিত হয় না, তবে ডানপাশ হয়ে গুলে এই বিষয়ে 

কিছু সাহায্য হতে পারে। পাকস্থলীতে ছুই রকম 
মাঁংসপেশী আছে । এক রকম. তাঁপ রসচর্ষের বাইরে 
থাকে। এদের সঙ্কোচনেই খাস্ছের সাধারণ 

সঞ্চালন ঘটে। দ্বিতীয় রকমের শক্তিশালী পেশী 

এবং 
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আরও বাইরের দিকে খাঁকে। তাদের মধ্যে একদল 

লগ্গলস্বিভাবে আর এক দল গোলভাবে পাকস্থলীকে 

ধেষ্টন করে। দ্বিক্রীব দলের সঙ্কোচনে সমস্ত 

পাকস্থলীই প্রভ।বিত হব এবং ভিতরের খাছ্ি- 

দ্রব্য বমিত হয় অথবা কু্রাঙ্্ে প্রবেশ করে। 

থলি পেটে পাকস্থলী ও ক্ষুপ্রাস্ত্রের প্রথম অংশের 

ভিতরের চ!প নির্ভর করবে লোকটির বসা ব। শোবার 

ভঙ্গীগ উপরে ; অর্থাৎ আশেপাশের শার্ধীর যন্ত্র 

গুলির, যেমন-__হৃৎপিগু, ফুস্ফুস, মধ্যচ্ছদ], ল্লীহা, 
যক্কৎ ইত্য।দি যে ভাধে যতটুকু চাপ তার উপবে 

দিচ্ছে, তার উপরে! আবার পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের 

নিজের স্ব'ভাবিক সঙ্কে।চন-প্রসারণের ফলেও তার 

ভিতরের চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়| এই সঙ্কোচন 

উপবাঁসের সময়ও মিনিটে ৩1৪ বার চলে এবং 

পাকস্থলীর উপরের, মধ্যের এবং অন্ত্রের সঙ্গম স্থণের 

অংশে (59117061) ঠিক নিয়মিতভাবে পর পর 

চলতে থাঁকে। অগ্প পরিম।ণ (প্রায় ছুই আউন্স) 
তরল খাছ খাওয়ার সময় এই সঙ্কোচনের হার মিনিটে 

৩.-৫5 বাঁর হয়ে থাকে । কিন্তু খাছ গলার পীচে 

শামবার পরে আবার সঙ্কোচনের হার পুববৎ্ হয়। 

ধাবারের গন্ষেই এই রকম.সক্ষে/চন হতে পারে। 

পাকস্থলী থেকে খাতের অগ্ত্রনালীতে যাওয়া 

নির্ভর ফরে এই সঙ্কোচন-পরম্পরর উপর। 

স্ফিংক্টারের এক কাঁজ হচ্ছেঃ পাকস্থলীর সঙ্ষেচন 

তার কাছে পৌঁছালে আংশিক পন খাগ্তকে বিনা 

বাধায় ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে দেওয়া, আর দ্বিতীয্ক কাজ 

হচ্ছে, অন্রনালীর সঞ্কেচনের ফলে খাগ্কে পাঁক- 

স্থলীতে ফিরে আসতে বাধা দেওয়া | অস্ত্রনালীতে 

কোন কারণে খাগ্ঠ, পাশীয় বা জারক রসের 

আধিক্য হলে পাকস্থলী খালি হতে অন্গবিধা হয়। 

এমন কি, থাগ্য অগ্্র থেকে পাকস্থলীতে ফিরে 

আসতে পারে | খাঁগ্চের চবিজাতীক্ব বস্তু, প্রোটিন- 

জাতীয় বস্ত, হইড্রে।ক্লোগ্গিক আপিড, চিনিজতীয় 

বন্ধ বা অধিক পরিমাণে লিক্ষিয় জলীয় যস্ত ভ্রম 
ছলে প্ফিংকটার বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাক- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংধ্যা 

স্থলীর রসক্ষরণও কষে বাক্স) সুতরাং এই - সব 

কুপ্রাস্ত্রের উত্তেজক বস্ত আর বেশী পরিমাণে অস্ত্রে 

পৌছাতে পারে না। ক্ষুদ্রান্ত্ররে ডুয়োডিনাম 
অংশে জম! খাগ্ক/ংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র- 

নালীর আরও দুর অংশে সরে গেলে পাকস্থলীর 

কাঁজ ঠিকভাবে চলতে থাকে এবং অতিরিক্ত 
মাঁতায় সঞ্চিত হাইফোক্লোরিক আযাসিডের সংস্পর্শে 
ক্ুত্র।স্ত্রে প্রণাই ব। ক্ষত (00101) জন্মাতে পারে না। 

অস্ত্রে ক্ষত নিরামমের আশায় বেশী মাত্রায় চবি- 
জাতীয় খাছ্া বার বার দিলে ক্ষতের উপকার না 

হয়ে অপকারই হয়| প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে তৈরী 

(দুয09০৮৫) এনট্রোগ্যাসঞ্কোন নামক হর্োন 

প্রম়নোগ করেও প1কস্থলীর অতি সন্কোঁচন এবং অতি 

ক্ষরণ বন্ধ কর! সম্ভব হদ়েছে। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র 

পরস্পরের কাঁজে এইভাবে সহায়তা করে| 

খাঁন অন্ত্রনালীর মধ্য দিয়ে কিভ।বে অগ্রসর 

হন্-বেলিস এবং ষ্টালিং সে বিষয়ে এই মত দেন ধেঃ 

খাগ্ধ এই নালীর কোন অংশে পৌছালে সেই 

খাগ্গ্রাসের (39148) সামনের অংশে অস্ত্রপেশী 

প্রসারিও হত এবং তার পিছনের অংশে তা 

সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরঞ্ভাবে 

ঘটে না। আবার কারোর মতেঃ খাগ্ক ও মল 

নিজেদের ভারেই অস্ত্রের এক অংশ থেকে অন্ত 

অংশে যায়। এই ধারণাও ভুল, কারণ সকলেই 

দেখেছেন যে, মল জলের উপর তাসে, অর্থাৎ 

জনের চেয়ে হাঁল্কা। এমন কি, সমস্ত অন্ত্রনালী 
বাতার কোন অংশ কেটে জলে ফেললে তাও 

ভেসেই থাকে, ডুবে যায় না। 
অস্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণের শ্বাভাবিক গতিই 

একমুখী । সেই গতি সর্বদাই বৃহ্দস্ত্রের দিকে এবং 

সেখান থেকে পাঁয়ুর দ্িকে। অস্ত্রনালীকে কেটে 

জলে ফেললেও তার এই স্বাভাবিক 790181365 

ব1 একমুখিত্ব নষ্ট হয় না। সংশ্লিষ্ট সাযুগডুলি কেটে 

দিলেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আবার কষুাগ্্রের 

উপয়ের অংশে নুচি-প্রশ্নোগে ১* সিপি জল 
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ঢুকিয়ে দিলে তার গতি নীচের দিকেই হয়। 
আর তাঁর নিক্নতম অংশে 1২5০6100) সমান 

পরিমাণ জল ঢোকালে তা উপরের দিকে অগ্পদূর 

পর্যস্ত যাবর পরেই আবার পুর্ব স্থানে ফিরে 
আপশে। 

১৯১৩-৩০ সালে এলভারেজ দেখান যে, 

অধিকাংশ প্রাণীর অস্ত্রের বিভিন্ন অংশে চাপ 

ও ক্রিষাশিলতর যে বিভেদ, তা উপরের 

অংশেই বেশী থাঁকে এবং যতই নীচের দিকে 

আসা যায, ততই তার পরিমাণ কমতে থাঁকে। 

সমেদনধীলতার (11010681115) বিভেদ ও এই ভাবে 

ঘটে। মাংসপেশীর নিদিষ্ট তাঁলে সঙ্কোচিনও এই 

ভবে হয় বিভিন্ন অংশের অক্সিজেন- 

লিনাতেও এই রকম বিভেদ দেখা যায়। 

ক্ষুদ্রন্ত্রে সচরাচর ছুই রকম ক্রিয়াশীল ৩। দেখা 

ধাধু; (১) পেএুলামের মত পাশের পিকে নিণি্ু 

খালের গভি। এব ফলে খাঞ্ছের বিভাজন সহজ 

হয়| (২) [১5115091010 10591) বা! অন্ত্রমধ্যস্থ খাদ্য" 

বস্তুর নিদিষ্ট তালে অগ্রগতি । এছাড়া কোঁন 

অংশে সাময়িক বাধা পড়লে সঙ্কোচন অপেক্ষাকৃত 

বেণী চাপে ঘটে (7108 ৬০৫৪) । বিভিন্ন 

প্রাণীর অস্ত্রে এই তিন রকম গতি বিভিন্ন মাত্রায় 

ঘটে। এছাড়। হুশ্ম যন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্রে অগভীর 

তরঙ্গ-গতিও দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি 

কিছুদূর গিয়ে হুয় থেমে যায়, নয় তো গভীর 

সঙ্কোচনের আকার ধারণ করে। 

1151) এভাবে কাজ করে-অন্ত্রের পেশীতঙ্ত্রের 

সঙ্কোচন ডুয়োডিনাম থেকে সুরু হয়ে তালে 

তালে অগ্রসর হতে থাকে, আর দ্বিতীয়তঃ 

অন্ত্রষধ্যন্থ খাগ্যবস্তও সেই একই তালে এগিয়ে 

চলে পাষুর দিকে। যদিও তরল থাগ্য আস্তিক 

মাংসপেশীর পাহাঁধ্য বিনাও অসগ্্রনালীর ভিতর 

দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, অপেক্ষান্কৃত কঠিন 

ধাগ্ বা মল সেব্বপ পারে না। পেশীগুলির 

সহমোঁগ এই বিষয়ে অত্যাবস্টক | 

এবং 

76101368101 

পরিপাক-যন্ত্রের পক্ষোচন-প্রসারণ খ3৫ 

অন্ত্রালীতে খাস ও মলের এই একমুখী গর্থি 

নষ্ট হতে পারে য| বিপরীত মুখে চলতে পারে। 

কষ ও বুহদস্ত্রের সঙ্গমে খে দ্বিতীয় 301719001টি 

আছে, সেটিতে বা তার কাছে কোন কারণে 

প্রদ/হশ্ঘটলে স্থ।নীয় মাংশপেশীর তত্পরতা কিছু 

বেড়ে যায়| তার পরিণামে কষুদ্রান্তের মাংসপেশীর 

সঙ্কোচন কমে বা থেমে" যেতে পারে বা বিপরীত 

মুখে হতে পারে। এই অবস্থায় জল পর্যন্ত সহজে 

অগ্রসর হতে পারে না! তরুণ আপেগ্সাইটিস 

রোগে প্রায়ই এ-পকম হতে দেখা যায়-বিশেষতঃ 

অীবমস্ক প্োগীর ক্ষেত্রে । এই অবস্থায় পন্ধ ও অপক্ক 

খ]গ্ঠাংশগুলি মন্ত্রের মধা থেকে বমণ্ধর সঙ্গে মুখ 

দিয়ে বেধিয়ে আসে। অপরপক্ষে ডুয়্োডিন।মে 

প্রদা বা ক্ষত ঘটলে বিপরীত ফল দেখা খায় 

এবং খাগ্ঠাতশগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক বেগে 

ক্ষুদ্রানত্রের মধ্য দিয়ে চলতে সুরু করে। ফলে 

উদরাখয়ের লক্ষণ দেখা যায়| ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যাংশে 

প্রদাহ (127051101১) হলে বমন এবং তল দাস 

দুই-ই দেখা যায়। 

স্্রীলোকদের গরভধাপণকালে বুহদস্ত্রের উপক্র 

জন্ায়ুর চাপের ফলে সেখানকার মাংসপেশীতে 

রক্তপঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।" তার ফলে এই অংশের 

স্বাভাবিক একমুখী সঞ্কোচন কমে যাওয়ায় এক- 
দিকে বমন, অগ্তদিকে কোষ্টবন্ধতা দেখ! যায়। 

বৃহ্দস্ত্রের নিয়ভাগে অন্ত শারীরযন্ত্রে টিউমার 

হলে (মৃত্রনালী খ! পিভ্তনালীর বাইরের দিকে) 
স্থানীয় রক্তসধ্চালন বৃদ্ধির ফলে এই রকম হতে 

পাঙ্গে। 

খান্তের যধ্যে উত্তেজক বস্তর পরিমাণ বেশী 

থ।কলেও এই রকম সক্কোঁচন-বিযুধীত! বা বিপপীত- 

মুখী সন্কে/চন ঘটাও আশ্চর্য নম্ন। আবার আায়বিক 
উত্তেজনায়ও অনেক সময় অন্ত্রনাণীর কোন অংশের 

ক্রিয়াণীলত তুদ্ধি এবং অন্ত অংশে কমে যেতে 

দেখা যায়। এর ফলে বমন বা তরল ভেদ ঘটতে 
সকলেই দেখেছেন 1 সমুদ্র বা আঁকাশ-পথে ভ্রমণের 
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সময ঝড়ের ফলে জাহ্থাজ বা প্লেনের আকস্মিক 

গতি পরিবর্তনেও এবধপ ঘটে। একে 36৪- 

310:1)655 বা £177310107955 বলে। 

নানারকম বিষাক্ত বস্ত খাঁছ্ের সঙ্রে বা অন্যভাবে 

রক্তে প্রবেশ করে? ক্ষুদ্রান্ত্রেরে উপরের অংশকেই 
বেশী প্রভাবিত করে| অক্সিজেনের অভাবে ব 

অল্লমাত্রায় পটাসিয়াম সায়নাইডেও এরূপ ঘটায়। 

জর, সংক্রামক রোগ এবং ইনফুুয়েঞায় যে 

অক্ষুধ! খা বমনের ভাব প্রায়ই দেখ! যায়, অন্ত্বের 

স্বাভাবিক সঙ্কোচন হ্রাসের ফলেই তা ঘটে। 

যে আধুগুচ্ছগুলি পাকস্থলী বা অস্ত্রনালীর সঙ্গে 

সংযুক্ত, তারা প্রধাশতঃ এই স্তরের ক্রিয়।শাল তাকে 
সংযত করে। মাংসপেশীগুণিকে স্ুষ্টভাবে শিয়ন্ত্রিত 

করে তারা খাছেপ একমুখী শিযমিত গতিকে 

অব্যাহত রাখে । এই ব্যাপারে বছ সংখ্যক পেশার 

নিদিষ্ট তালে সন্কোচন হওয়া দরকার | অন্ত্রনাপীর 

সংঙ্লিই গাংলিয়নের কোষগুলি এই সঙ্কোচনকে 

এমন ভাবে সংযত করে যে, সহজ অবস্থায় অন্ত্রের 

কোন অংশ কুঁচকে গিয়ে শক্ত গাটের মত হয় 

না। অক্সিজেনের অভাবে ব।নিকোটিন প্রয়োগের 

পর সহজ উত্তেজনাতেই অস্ত্রনলীর এই রকম 

মোচড় সুর হতে পারে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

বৃহদস্ত্রের সঙ্কোচন ্ষুঞ্রান্ত্রের তুলনায় অতি মৃদু 

খানের অশোঁধিত অংশ ধীরে ধীরে এর ভিতর 

দিয়ে পাযুর দিকে এগিষে যাঁয়। দিনে কয়েক বার 

কুদ্রান্্বের শেষ অংশ (01600) থেকে বৃহদস্ত্রের 

প্রথম ভাগে (0৪86০010) খাগ্ প্রবেশের পর 

বুহুদন্ত্রের মধা|ংশ থেকে খাস্ঠাবশেষ তার শেষাধশের 

দিকে এগিয়ে যায়। দিনের প্রথম খাস্ গ্রহণের 

সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতি সুর হয়। এই জন্তে অনেক 

সময় প্রাতরাঁশের পরেই মলত্যাগের বেগ আরম্ত 

হযু। মলহ্যাঁগের সমর খুহদন্ত্ের সমস্ত মলই এক 

সঙ্গে পরিভ্ডাক্ত হয় না_সবচেয়ে নীচের অংশই 
হয়| তিন দিন আগের তুক্তাবশেষও অনেক সময্ন 

অল্প পরিমাণে থেকে যায়। মল যে পরিমাণে 

পরিতাক্ত হঘ, সেই পরিমাণ খাগ্ঠাবশেষ বুহদঙ্রের 

শেষ অংশ থেকে মলছ|রের কাছে জমা হয়। 

জোল।প ব্যবহারে মলের অধিকাংশ পরিত/ক্ত 

ইলে সঙ্গে সঙ্গে কোষ্টবদ্ধতা সক হয়--যতক্ষণ না 

মলদ্দারের কাছে আবার উপর দিক থেকে খাসগ্ঠা- 

বশেম এসে এ স্থানকে পুর্ণ করে' কিছু চাঁপের স্থ্ট 
করে। সুতরাং জোঁলাপের পর মলের বেগ ছুদিন 

উপস্থিত ন! হুলে চিন্তার কোন কারণ নেই এবং 

পুনরায় জোলাঁপ ব্যবস্থারেরও কোন কারণ নেই। 



ঘাসের কথা 
আব ল্হক খন্দকার 

আমর] যদি কবে বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নিতান্ত 

নিরাশ হই, ত্রবে তাকে গরু বা গাধার সঙ্গে 

তুপনা করি-_কিংব| হ্যতো বলি_-ম।ও, মাঠে 

গিয়ে থাঁস খাও! কিন্তু এমনি উপদেশ দেবার 

আগে আমরা কি কখনও ছ্ভেবে দেখেছি “ম, 

কি বুদ্ধিমান, কি নির্বোধ- সবাই আমরা! খাস 

থাই? অবশ্য গরু বা গাধার মৃত খাঁন আমণ। 

খাই না-৩বে একথ। ঠিক যে, একটু পুপ্রতি পণে 
বা! ভিন্ন সুত্রে ঘাস আমা সতাই খেয়ে থাকি। 

আবার এও সতা যে, গরু বা গাধার মত খাস 

আমর! খাই না! বলে যে গর্ববোধ করে থাকি, তারও 

কোন অঙ্গত যুক্তি নেই । কারণ ঘাস-থাওয়া 

জীবজ্ত কিংবা বিভিন্ন জাঁতের ঘাস থেকে উত্পর় 

দ্রব্যাদির উপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। 

তৃণভো'জী জীবজন্ত অনাক্সাসে ঘাস-পাঁতার 'সেলু 
লোজ হজম করতে পারে, কিন্তু তাদের চেয়ে 

উন্নততর জীব হয়েও আমরা ত1 পারি না। 

সেলুলোজকে কোন উপায়ে বিশ্নিষ্ট করে শর্করা- 

জাতীয় পদার্থে পরিণত না করলে তৃণভোজী 

জীবজজ্কর মত তাথেকে আমরা শক্তি অর্জন করতে 

পারি না । শাকসজীর সুত্রে আমর! যে সেলুলে।জ 
থাই, তা শুধু অবিকৃত অবস্থায় আমাদের ভুক্তদ্রব্যের 

অসার বস্তকে দেহ থেকে সহজে নিঃস্থত করা 

সাহাধা করে মাত্র- আমাদের অন্ত কোন উপকানে 

আসে না। কাজেই তৃণভোজী প্রাণীদের এই 

বিষন্বে যে বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়_-আমাদের 

ত। নেই। আমাদের এই অক্ষমভার জন্তে-হ 

আমর! এই সকল প্রাণীর কোন কোনটির ছুধ 

কিংবা মাংস থাই, না হয় নাঁনা জাতের ঘাঁস বা 

গাছপালা থেকে উৎপন্ন কোন কোন ড্রব্য থাগ্য 

& 

হিসাবে গ্রহণ করি কিংবা ভার্দেরই ট এরা ভ্রব্যকে 

বৈল্কানিক কৌশলে আমাদের উপধোগী খাস্ঘ- 

ডুবে পরিণত করি ! 

আমাদের ভুক্কদ্রবো প্রোর্টিনের সংস্থ।ন থাকা! 
এক।ম্ প্রমযোজণ। আমাদের দেহ 

দৈভিক ক্ষয় নিবারণের জঙ্থো 

প্রে!টিন বিশ্যেভাঁবে প্রশ্ে!জনীস্ব। ঘন কিংবা 

অগ্ঠন্যি উদ্চিদ বানা এবং মা থেকে বিশেষ 

টন শা, 

2 ৫ ও 
গঠনের কাছে এবং 

বিশেষ উপাদাশ সংগ্রহ করে তাদের দেহে যেমন 

বিভিন্ন জাতের প্রোটিন প্রস্তত করে--আমরা তা 

পান্সি না। তৃণভে।জী জাীবজন্ত পাস বা লতা- 

পাত থেষে ঠাদের দেজে যেমন প্রোটিনের স্যষ্টি 

করে সে শগমত। থেকেও আমরা বঙ্গিত। কাজেই 

আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্যে উদ্চিদ-দেছে 

সষ্ট প্রোটিন কিংবা জীবজন্তপ দেহে তৃণজাতীয় 
উদ্ভিদের স্তরে গঠিত প্রোটিনকে খাগ্য হিসাবে 

গ্রহণ কপতে হ্ম। শুধু প্রোটিনই নশ, আমাদের 
দৈছিক প্রখোজশে ধে সব দ্রব্যের আবশ্যক, 

যেমন-_ন্েহ ও শর্করাজাতীয পদার্থ, সেগুলিও 

আমরা বিভিন্ন জাতের খাস কিংবা তারই উপর 

নির্ভরশীল জীবন্ত থেকে সংগ্রহ করে থাঁকি। 

কাজেই দেখ! যায় খে, শেম পধস্ত বিভিন্ন জাতের 

খসের উপরই আমাদের জীবনধারণ নির্ভরশীল | 

তবে সরাসরি পাস ন। খেলেও সেই ঘাসেরই 
তৈরী দ্রব্যাদি আমাদের না খেয়ে উপায় নেই। 

আমর! নিজেদের অআকজ্ঞতাস্ অবশ অনেক 

জিনিষকে তুচ্ছত।চ্ছিল্য করি--কিন্তু ভারা বে 

সত্য সত্যই ভাচ্ছিণোর নয়-তা আমরা ভেবে 

দেখি না। ঘাসের মন্ড কয়লাকেও আমরা 

তাচ্ছিলোর চোখে দেখি; কিন্তু এই করলা থেকেই 
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অধুন| বিজ্ঞানীরা আমাদের কত যে প্রয়েছজনীয় 
দ্রব্যাদি তৈরী করেছেন) তার ইয়ত্। নেই | 

যাহোক, থাঁসকে' আমরা যতই তুচ্ছ ভাবিন! 

কেন, পৃথিবীতে মাসের আবির্ভাবেরও বহু পুর্বে-- 
প্রায় ছু'কোটি বছর আগে তার জন্ম! খাসের 

জীবনীশক্তিও প্রবল। মরুভূমির উরতা, পসানের 

কাঠিন্ত, তুষারের শৈভা-কিছুই খসের জীবনী- 

শক্তিকে প্রশমিত করতে পারে না। তান সে 

সকল প্রতিকূল পরিবেশেও ঘাসের প্রাছুতাব দেখা 

যয়। অন্থপিকে ঘাসের ৭ংশবৃদ্ধির ই|রও খুব 

বেশা। এক-একটি দ।সের ফুলে প্রায় পাচ কোটি 

রেণুকণ। বর্তমান থাঁকে। বাীজগুলি অশি ক্ষুদ্র বলে 
ভূপৃষ্ঠ থেকে তারা প্রায় চাঁর হাঁজার ফুট উচুহেও 

শ্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। এমণি ভাবে ভেসে 

ভেসে অথবা মানুষ ও জীবজস্তর গাত্রসংলগ্র হয়ে 

তার। দেশ-দেশান্তরে চলে যায় এবং সেখানে 

বিস্তার লাভ করে। আফ্রিকার ঝারযুদা নাঁমক 

ঘাস এমনি করেই এক কালে আমেরিকায় উপনীত 

হয়। ভ্রীতদাঁস প্রথা যখন চাঁদু ছিল, খন 

আফ্রিকার ক্রীত্দাসের মাধামেই আমেরিকায় এই 

বারমুদা ঘাসের উৎপত্তি ঘটে। ক্রীীতপ।সেরা শিজ 

দেশে এই বারমুদা ঘ!সের বিছানায় শয়ন করতো 
এবং ঘাঁসের বিছানা তাঁরা অ(মেপ্রিকায় সঙ্গে নিযে 

যেত। | 
আমাদের পৃথিবীয় প্রায় পাঁচ ভাগের এক 

ভাগ খাসের দ্বারা আচ্ছ।দিত। এদের মধো অনেক 

রকমের বিভিন্নতা বা টবচিত্র) দেখা যায়| পৃথিবীতে 

আজকাল প্রায় হয় হাজারের মত বিভিন্ন জাতের 

খ|স দেখতে পাওয়া যায়| বিভিগ্ন জাতের ঘাসের 

মধ্যে তেমন সাদৃশ্য না খাকলেও এদের গঠন-প্রক্কৃতি 
কিন্ত অতি সাধ[রণ। মঝখাঁনে থাকে একটি ডাটা, 
আর সেই ৬1টাঁর গ্রাটে গাঁটে থাকে এক-একটি 
করে পাঙা। ঘাসের ফুল হত্ব বটে, কিন্তু সেগুলি 
যেমন কু, মলি বর্ণ ও গন্ধহীন। সাধারণত: 

এদের ফুলের দ্বেণু বাতাসের সাহাষো পরম্পর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

মিলিত হয়ে বাঁজের সৃষ্টি করে বলে কীট-পতঙ্গকে 

আকষ্ট করবার জন্তে ফুলের তেমন স্ুগদ্ধ বা 

বর্ণবিভবের প্রশ্নেরজন হয় না। 

গম, ধান, বালি, ভুট্টা প্রভৃতির গাছকে 

সাধারণত: আমর। ঘ।স বলি না কিন্তু বস্তৃতঃ 

ভারা বিভিন্ন জ|তেরই থাঁস_এমন কি, দীর্ঘদেহী 
বাশও একপ্রকার ঘাস। অবশ্ত ঘাসের এই বিবর্তন 

কিছু প্রারুতিক; কিছু বা মানুষের প্রচেষ্টার ফল। 

আঁদ্ম ঘাঁস অবশ্ত আজ আর পৃথিবীতে নেই. 

হবে শিবর্তনের ধারাক্ এবং মান্তষের প্রচেষ্টায় তারা 

যে পরিণতি লাভ করেছে, তা যেমন বিচিত্র তেমনি 

নিশ্মমকর। একদিকে যেমন শানাক্প ছোট ছোট 

ঘ।স দেখতে পাওয়া! যায়, তেমশি তদের সঙ্গে 

অঙ্গ|জাতাবে জড়িত রয়েছে গম, ধান, তু 

প্রভৃঠি শশ্য-_য।দের ফসলের উপর নির্তর করছে 

আম|দের জীবন | ঘাস থেকে তৃমধ্যসাগরীয় 

অঞ্চলের অধিবাসীরা এককালে স্থঙ্টি করেছে গম 

ভারতীষ ও চীনদেশায় লোকের! হুষ্টি করেছে ধান 

-আঁর আমেরিকাব।সীরা উত্পন্ন করেছে অন্তান্থ 

শস্য। প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে খাগ্ভ হিসাঁবে 

গম পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা ব্যবহার করে আসছে 

-আর চী'ল প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর 

প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর খাদ্য হিসাবে প্রচলিত। 

ভারতবাসীরা আর একদিক থেকে গববোধ করতে 

পারে যে, এই দেশাম্ন লোকেরাই একপ্রকার বনজ 

শ্ত/কারিন ঘাস থেকে সধপ্রথম ইক্ষু উত্পাদন করে, 

তার চাম-আবাদ সুরু করে। 

সাধারণভাবে বিভিন্ন জাতের খাস বিভিন্ন 

কাজে ব্যবহাত হয়। বধের উপর ঘথাসের 

আচ্ছ।দন--বাঁধকে এমন শক্ত ও মজবুত করে, যা 

অন্ত কোন প্থার চেয়ে সত্তা এবং উপযোগী হয়ে 

দাড়ায়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের ঘাঁস থেকে 

মাঁছুর, ঝট।, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয় এবং অনেক 

দেশে ঘরের ছাউনি হিসবেও ব্যবহৃত হয়। ঘাসের 

বংশজাততি বাঁশ থেকে পর্যা, ঝুড়ি, সুইচ, জলের 
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পাইপ প্রভৃতি তৈরী হয়। কিন্তু রাসায়নিক 
রন্কিয়ায় নাঁনা জাতের ঘাস থেকে যে সব জিনিষ 

তৈরী হয়, ত| যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি মূলাবান। 

ইন্ষু থেকে চিনি তৈরী করতে গিয়ে যে সব উপজাত 

দ্রব্য পাওয়া যায়, ভাথেকে শনাবিধ 

সামগ্রী তৈরী হয় । আখের ছিবড়া আনেক ক্ষেতে 
জল[নীর কাজে ব্যবহাত হয়-কিন্তু 'তাখেকে 

সেলোটেস্ক নামে ঘরখাড়ী তৈরী করবার জন্তে শক্ত 

বোঁড বা ভড়িৎ-প্রতিরোধক একপ্রকার বো 

প্রস্তুত করা যায়| তাছাড়া সে ছিবড়া থেকে 

নিশ্নমাঁনের কাগজ, প্যাক জাতীয় পানিণ, কুত্রিম 

রেশম, সত প্রতিও টহপী হয়। চিশির কার- 

খানার উপজাঁত দ্রপা হিসাবে যে গুড় পায়! 

যায, তাখেকে আলকো হল, কারন ডাইঅঞ্স|ইড 

এবং বিশ্যে একপ্রকার জ।ল।নীও তৈরী হয়ে খাকে। 

ভাল জাতের মোম, জমির সর প্রভৃতি দ্রবাও 

উপজ।ত সামগ্রী হিসাবে চিনির কারখান। খেকে 
প।ওয় যায় । 

ধন, গম, বাপি, জুট্টা প্রভৃতির খড় থেকে 

কাগজ, কৃত্রিম গ্রেশমী হত প্রতি তৈগী ছাড়াও 

এই সকল খাগ্ঘশস্তের শ্বেতসার খেকে £্কোঁজ, 

আযালকো হণ, ডেক্সটিন প্রতি প্রস্ত 5 হয়ে থাকে। 
বাশ থেকে যে সেলুলোজ প।ওয়! যার, তাথেকে 

কাগজ, রের়ন, গ্যাকার জাতীয় বাণিস তরী হয়। 

বিশিষ্ট রাঁসায়নবিদ্ ড|ঃ খুদা অধুনা দেখিয়েছেন 

যে, দেশীয় লেমন ঘাস থেকে লেমন তেল, ভাগ 

জাতের কাঁগজ, রেয়ন, সেলোফেন প্রভৃতি ঠৈরা 

করা সম্ভব। লেমন তেল প্রসাধন দ্রব্যে সুগন্ধি 

মূল্যবান 

ঘাসের কথা ২১৯ 

হিস।বে ব্যবহীত হঘ, কিন্বা ভাথেকে আমারও মুল)ব।ন 

নানাপ্রক!র' সুগন্ধি দ্রব্য তৈরী করা থেতে পারে। 

ক।জেই দেখা যায় ধে, নানা জাতের ঘাঁপ 

ষ্মন আমাদের খাগ্ঠের সংস্থান করে, তেষশি 

আমাদের সভার অঙ্গম্বরূপ নাণা প্রয়োজনীয় 

দ্রবা৪ সরবরাত করে তাছাড়া মাপ্বাধণ ঘাসে ষে 

পরিমাণ শক্তি শিহিত থাকে-তাপত বড় কম নম। 

এক পাউএ খাস থেকে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন 

হস, তাতে একজন লোক দেড় মাইল পখ 

অত সহজেই অঠিত্রিম করতে পারে কিশ। আধ- 

ঘণ্টা ধবে কাঠ চেরা কাজ চালাতে পারে । অন্ত 

দিকে শক্তি সঞ্চয়ের কাজেও ঘাস বেশ উপধষোগী। 
আড়াই বর্গমাইল জমিতে আবপিনের হর্যকিরণ 

ধেকে খাস যতটা শক্তি আহরণ করতে সক্ষম, তার 

পরিমাণ একটি পরমাণু বোমা বা বিশ হাজার টন- 

টি এন টি বিস্ফোরকের সমান । ঘ|স তাই তুচ্ছ 

হলেও আচ্ছিশোর বস্ত নয়) আছাড়া পৃথিবীর 

লোকসংখা। যখন ক্রমাগত বাড়তিপর পথে এগিকে 

চলেছে, তখন খিভিনন জাতে খাস যে খাগ্যশস্তয 

উত্পাদন করে, ৩। দিষে আমদের খাগ্ঘ-সমশ্ার 

সমাধান হওম়। সম্ভথ নয়--এমন কি, তার সঙ্গে 

জীবজন্তপপ সকণ বসদ-ভ।গার মিলিত হলেও 

খাগ্ভ(ভাব থেকে যাবে। সেদিন যদি সাধারণ 

ঘাস থেকে আমাদের খাগ্ঘজব্য ১৬খা করবার 

কোন টব্জ্ঞ।নিক পঙ্থা আবিষার সম্ভব না হয় কিনা 

ঘাসের থাগ্ছদ্রব্য প্রস্ততি সইজ প্রার্কিতিক প্রক্ষিয়াট 

আফত্তে আনা নাযায়, বে পৃথিধীর বুকে বসবাস 

কর। মানুষের পক্ষে সত্যই কঠিন হয়ে পড়বে। 



সঞ্চয়ন 

থাঢা ও থনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার--সযুদ্র 

এই পৃথিপীর চ।র ভাগের তিন ড।গই জলমগ্ন। 

এ তিন ভাগের প্রা হধিকাংশউ সমুদ্র । আর 
এ সব সমুড্রেপ তথায় রয়েছে অফুরন্ত প্র/কতিক 
সম্পদ । সানুদ্রিক জীবজন্ত তে। আছেই--তাছাড়া 
প্রচুর পরিমাণ চল সম্পদ, প্রাকৃতিক গাস 

ও সব রকমের খনিজ সম্পপও যে সেখানে রয়েছে, 

সে ধারণাপও সম্রত কারণ আছে। 

খাত্র কিছুদিন আগেও সমুদ্রের বিপুল জল- 

রাশি ভেদ কগে হলদেশের ৩খযাছসন্ধান করা 

কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভবই ছিল। 

তখন কাধকারিঙাঁর দিক থেকে এই প্রচেষ্টা 

অপ্রয়ে।জনীয় বলেই গখ্য কা হতো সুতরাং 

বহুকাণ পর্যন্ত এই সামুদ্রিক সম্পদের প্রকওপক্ষে 

কোঁন জমীক্ষাই গ্রহণ করা হয নি এবং তথ্য 

সংগ্রহের চেষ্ট/শ হয় শি। 

কিন্ত সাম্প্রতিক ক।পে কারিগরি-বিজ্ঞ।নের 

ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি.হওয়ার ফলে নিয়মিতভাবে 

সমুদ্রের ওলায় তথ্যাসঙ্ধান ৩ সম্পদ সংগ্রহে 

ব্যবস্থা সন্তব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন এবং 

দ্রুত জনসংখ্য। বুদি মাঞষকে খা এ কামালের 

জন্তে নতুন উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। আজ 

এখানে গ্রাফী সমুদ্র-বিজ্ঞানের জ্রুত 
প্রসারে মধোই সমূছকে মানব-কল্যাণে শিয়োগের 

অর্থাৎ 

জন্ঠে সমগ্র শিশ্বের টেষ্টা প্রচিফলিত হচ্ছে | 

তবে সমগ্র পৃথিবীঠে মাকিন যুক্ধরাষ্ঠরেই 
এই বিষয়ে বৃহত্তম কার্যস্চী গৃহীত হন্বেছে এবং 

সাম্প্রতিক কালে শাদের সমুদ্্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত 

কাজকমণ্ড প্র পরিমাণে বৃদ্ধি পেম্নেছে। এই 
বিষয়ে তথা সংগ্রহের জঙ্ত্রে 'ইাপ্পা বিশেষ যন্ষপাতি 

সমন্বিত ৭৬টি জাহাজ নিঘোৌগ করেছেন। এ সকল 

জাহাজে এবং ৬৩টি বড় রকমে গবেষণাগারে 

২৭০ বিশেষজ্ঞ তথ্যানুপন্ধানের কাজে নিযুক্ত 
আছেন। 

আগামী দশ বছরের মধ্যে এ সকল তথ্য- 

সন্ধানী জাহাজের সংখ্যা ১২০টি এবং বিজ্ঞানীদের 

সংখ্যা ৬০০* পর্যন্ত বুদ্ধি করবার পরিকল্পনা করা 

হয়েছে । বর্তমানে টিয়েস্টি নামে সমুদ্রের অতি 
গভীরে তথ্য।ছসন্ধানের জাহাজ আছে মাত্র 

একটি । এ ডুবোজাহাজ যন্ত্রপাতি নিয়ে সমুদ্রের 
এদেশে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। 

এদের সংখ্যাও এ সময়ে হয় থেকে আট 

পর্যন্ত বুদ্ধি করবার পরিকল্পনা কর! হয়েছে। 

এদের মধ্যে এপুমিন্ট শামে একটি বিশেষ 

ধরণের জাহাজ থাকবে । এ জাহ|জটি হবে 

তিনজন যাত্রীবাহী এবং এটি সমুদ্রের ১৮ 
হাঁজার ফুট নীচ পর্ধস্ত গিয়ে ৮* মাইল 
এল|কায় তথ্য সংগ্রহ করতে পাপবে। সমুদ্জেধ 

বিশালভা এবং এই বিষয়ে গবেষণার জটিলতা 

বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ খাদের গবেষণার 

ফল[ফল ও তথ্যাদি পরম্পরের সুবিধার জন্তেই 

অখ!ধে বিনিময় করছে এবং কোন কোন থুত্তম 

ও অত্যন্ত বারনগুল তখ্যাভিষান পরিকল্পন! বূপাষণে 

সন্মিলিতভাবে অংশ শ্রহণ করছে। 

বমানে এই ইল্টারস্তাশন্য।(ল ওষ্টানোগ্রাফিক 

কমিশনের সদশ্য-রাষ্রের সংখ্য। চুযাপ্লিশটি। এদের 

মধ্য ভারত মহাসাগরে ১৯৬১ সাল থেকে যে 

তথাভিযান চাঁলানো হচ্ছে, তাতে ৩২টি বাষ্ অংশ 

গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা! পচ বছরের জন্তে 

এবং তথ্য সংগ্রহের জন্তে চল্লিশটি জাহা 

শিষ়োগ করা হয়েছে। 

এই পরিকল্পনা রূপাধবণে মাকিন যুক্তত্না্্ী ১১টি 
জাহাজ শিয়োগ করেছে। পায়োনিয়ার নামে 



এপ্রিলঃ ১৯৬৭ ] 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী 
জাঁহ।জটির কথ! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

এই জাহাজটি গত ১১ই ফেব্রুয়।রী স্তন ফ্রান্সিস্কো 
থেকে ভাঁরত অভিমুখে যাত্রা করে। এটি ছয় মাস 

ভারত মহাঁপাগরে তথা|নুসম্থাপের কাজে শিমুক্ধ 

থাকবে | নানী সম্পদসম্দ্ধ ভার ৬ মহাসাগরের 

উপকৃলবতী রাষ্্সমুছেই পুখিবীর এক-চতুর্থ।*শ 

লোকের বাস। | 

আগামী ২৬শে এপ্রিল পায়োনিয়ারের কলক।তা 

বন্দরে এসে নোঙর করবার কথা | ইন্ধন 'ও খাগ্াটি 

সংগ্রহ, লোকজনের অদলবদল, বতুতা দি দান এবং 

স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জঙ্তে এটি 

রা মে পধস্ত কণকাঁত। বশারে অবস্থান করবে । 

তারপগ যাবে ম্যানিপা, কলোশে এবং জাকাতিয়। 

পায়োনিয়ারের বিঞ্ঞ|নীরা ভারও, ফিলিপ।ইউন, 

মালয়েশিয়া, ইন্দে।নেশিয়া এবং পিংহলের ধিজ্ঞাশী- 

দের আ।ংশিক সাহাধ্য নিয়ে আবহাওয়ার উপর 

সমুদ্র ও বায়ুমগুলের ক্রিয়।-প্রতিত্রিয়াপ প্রভাব 

সম্পরকে তথ্যা।জসন্ধ।ন করবেন । এছাড়া 

সমুদ্রের ভৌত, রাসায়নিক, আবহ তাত্বিক. 
তাত্বিক, জীবতাততিক এবং ভূপদার্থ তাত্বিক দিক 

শিদ্েও পষালোচনা করবেন । 

সমুদ্র থেকে মানধষের খাগ্থোপযোগী প্র্থর 

উপাদান সংগ্রহের অন্ভবনা রয়েছে। বিজ্ঞানী- 

দের ধারণ|--এই সম্পর্কে তখা সংগৃহীত হলে 
ভারত মহাঁপাগরের উপকূলে যে সকল দেশ 

পয়েছে, সেই সকল দেশবাসীর আও ভাল 

খাস প!ওয়ার এবং তাদের বৈষয়িক উন্নতির 

সম্ভাবন। রয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই তথ্য।মুসপ্ধানের 
ফলাফল, ধিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং 

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী, যারা সমুক্রে মৎস্তা- 
চাঁষের ব্যবস্থ! গড়ে তুগতে ঠায়, আদে বিশেষ 

কাঁজে লাগবে । 

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে মাঁকিন যুক্তরা 

বোস্বাই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছে। বোশ্বাই 

তার। 

সঞ্য়ন ২২১ 

হচ্ছে তাদের আর একটি থাটি। গত "ই ফেব্রুয়ারী 

ওশিয়।ন. নামে আর একটি মাফিন জাহাজ 

গখ্য সংগ্রহের জগ্তে দু-শা' মাইণ পশ্চিমা ভিমুখে 
যাত্রা করে । এতে আছেন পাচজন বিজ্ঞানী । 

এই জাই[জটি ভাড়া নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গ্তাশস্তাল 

সায়েস ফাউণ্ডেশন। এ সকণ বিজ্ঞনী সমুদ্র ও 
ব|যুম এলের খধ্যে শক্তি আদান-প্রদ।ন সম্পকে 

এক মাস ধরে তথা সংগ্রহ করেন। 

বাঙস, বৃট্ি ও আবহওয়। এষ্টিপ মুলে থে 

শর্তি, তা ভুপুষ্ঠ থেকেই উদ্ধত হয়ে খাকে। 
এই বিধষে পযালোচনা ও ভারত মহাসাগর সম্পকে 

তখা|চসপ্ধানের উদ্দেশে ওয়াশি'টন বিশ্ববিগ্ভালষ়ের 

এ পাচগশ বিজ্ঞান বশ মধ্যে অঙিও 

েখে সেটি ভাগত মহাসাগরে 

এষ অভিনব এখাসন্ধ।নী উঞ্চেগ 

ভারত মহসাগদে এই প্রখম। এই বয়াটির 

নামকরণ কা হয়েছে মেন্টর এ মেজারমে্ট 

আব এশাজি টরান্পকার উন ওুশ্যাশিক গিজিয়ক্স, 

অথাৎ সমু অঞ্চলে শক্তি স্থান।স্তরেধ পরিমাণ 

নির্ধাগণের বাবস্থা । 

খুক্তরাগ্রেএ আবধহ-দঞ্কু বা ওদেদার ব্যুরোর 

[বযশগুলপি এই গবেষণায় অংশ গ্রইণ কগবে। 

সনুদ্র ম্পশ করবার পত্র বাতাসের তাপমাত্রা 

আকাশের উপরিভ।গে কি ভাবে পরিবতিত হয, 

এ জাহাজের চর দিকে নানাভাবে উড়ে এরা তা 

শিরূপণ করবে এব, ওখযাপি সংগ্রহ করবে । সমুদ্রের 

জলের তাপ খাধুমণ্ডপের কি ভাবে সধ্গারিত হয়, 

ভা শিপ্ূপণ করবে এ জাহাজটি। এ সকল 

বিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৫৭০ ফুট থেকে ১৮০৯, 

ফুট উপর পথন্ত বাতাধেগ গঠিখেগ নিরূপণ করবে 

আর এ সকপ বিমান যতখানি উচু দিযে উড়ে 

যাঁধে, সমুগ্রপৃষ্ঠ থেকে ততখানি উচ্চঙা পর্যন্ত 

বাতাসের গতিবেগ নিরূপণ করবে এ জাহাজটি। 

পৃথিবীর খাছ্ধোক , পরিমাণ বাড়ানে। ছাড়াও 

এই তথ্যান্থিসদ্ধানের প্রচেষ্টা মানের বসু রকমের 

একটি 

গু যু] 

শএ[সিষেছেন। 
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কলা সাধিত হবে। বিজ্ঞানীর! সমুদ্রের জল 

থেকে অল্প খরচে মৃলাবাঁণ রাসাদ্শিক 'জরব্যাদি 
কিতাবে উদ্ধার করত ভয়, তা ধীরে ধীরে 

আবত্ত করছেন | অমুদ্রের ঈল-প্রবাঙ এব, সামুদ্রিক 

জীবন্ত সম্পর্বে অ|বও তথা সংগ্রহের ফপে সমুদ্র- 
এমণ আরও শিক্ষ।পদ এবং আরও হবে। 

ভুকম্পনের জন্যে সমুদ্রে যে উত্তাল তরঙ্গ পরখ! দেয়, 

নর 
(9 ও 

তান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

তাতে যে প্রাণ ও সম্পত্তিহানি ঘটে, এই তথ্যান্- 
সন্ধানের ফলে এই বিষয়ে আরও সঠিক পূর্বাভাস 
জ্ঞ।পন কর! সম্ভব হবে। 

বাবহারিক ক্ষেত্রে এসব লাভ ছাড়াও 

বিজ্ঞ|ণীরা সমুদ্রের পলল বা তলাঁনি থেকে এই 

পুথিবী এবং ব্র্ম।ণ্ডের উত্স ও ইতিহাসের সক্ষ।ন 

প1ওরার আশা করছেন । 

ক্যান্সার নিরাময়ে বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণ। 
কা|গাপ রোগ দূর করবার অগ্ঠে মানুষ যতখানি 

শক্তি, উগ্ঠাম ও অর্থ বায় করেছে, সম্ভবতঃ আৰ 

কোন ব্য।ধির ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। সম্প্রতি 

একজন ম|কিন গবেষক বলেছেন, ক্যাল্গারের 

বিরুদ্ধে সংগ্র!মে যে লিশ।ল সম্পদ শিরেগ করা 

হয়েছে-লোকবলঃ খশিজ সম্পদ, পশ্র ও অথ প্রতি 

সব রকমের সম্পদ--কোন একটি মাএ রোগ জঙ্গ 

করতে সে রকম এর আগে আর কখনও কর। হয় শি। 

কাল্সার শিমূলি করবার এই ব্য।পক প্রচেষ্টা ফলে 
ক্ব(ভাবিকভাবেই মাচুষের মনে প্রশ্ন ওঠে, কবে 

এই ভয়(বহ বা।ধির হত থেকে মাচষ পরি 

পাবে, অন্ততঃ এই ব্যাধিকে থাঁনিকটা 

আদ্নপ্তের মধ্যে আনতে পারবে । 

পৃথিবীর যেখানেই মান্ুম বাস কে, সেখানেই 

এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে । যদিও বিশেষ বিশেষ 

অঞ্চলে কৌন কোন ধরণের ক্যান্সারের প্রাদুত্ত!খ 

বেশী, তথ।পি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাষ যেঃ কোন 

মানষই এই ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা থেকে 

সম্পূর্ণ মুক্ত নর । পুখিবীর কোন জাতির মধ্যেই 
ক্যাার প্রতিবেধক শক্তি জন্মায় নি। 

ক্যালার আজও মানুষের কাছে এক গুরুতর 

অভিশাপ । 

মানুষের দেহের “যয কোন অংশে যে কোন 

সমদ্দে একটি কোষ হয়তো বড় হয়ে উঠতে থাকে 

এবং ক্রমে তা আয্বত্রের বাইরে চলে যাঁয়। এর 

চি 

কারণ আদৌ খুঁজে পাওয়া! যায় না। দেহ-কোঁসের 
এই বুদ্ধি ও প্রসার রোধ করতে না পারলে শেষ 

পর্যন্ত ৩| ভয়াধহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় 

এক শত রকম ক্যান্সারের সবগুলিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 

অনিয়ন্ত্রিত কোষবুদ্ধি | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাঁজার বিজ্ঞানী 
এই গবেষণার কাঁজে ব্যাপৃত রঘ্বেছেন। তার। 

এই রোগের কারণ এবং নিরাময়ের উপায় খুজে 

বের করবার চেষ্টা করুছেন। বিশ্বের অন্যান্ত দেশেও 

ক্।ন্পার সম্পর্কে গব্ষেণা চলছে। গবেষণার 

ফলে মাফিন বিজ্ঞানীর! নতুন যে সব তথ্য 

সংগ্রহ করছেন, সেগুলি তারা অন্ত দেশের 

বিজ্ঞ।নীদের সঙ্গে বিনিময় করেন। এর ফলে 

এক দেশের উন্নতি অগ্ত সব দেশেরই কল্যাণ 

সাধনে সহায়তা করে। 

বিশ্বের বিশিষ্ট ক্যান্সার গব্ষণা-কেন্র গুলির 

অন্ত তম নিউ ইয়র্কের বাঁফালেগ্সি অবস্থিত বস্ওয়েল 

পার্ক মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ মুর 

বলেছেন -_- 

এমন কোন অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা আমি 

দেখতে পাচ্ছি না, যাতে সব রকমের ক্যান্সার 

রাতারাতি নিমু'ল হয়ে যাবে। যেমন কোন একুটি 

মাত্র আ্যান্টিবায়োটিক সব রকম সংক্রীমক ব্যাধি 

নিরাময় করতে পাঁরে না, তেমনি সব রকম 

ক্যাজ্গার বিরামক্ষে কোন একটি মাত্র নিবারক 
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ওধুধ কাঁজ করতে পারে ন1। কে।ন কোন ধরণের 

ক্যান্সার নিরাময়ের ওযুধ 'আবির করতে দীর্ঘ 

সময় অতিবাহিত হবে। 

ডাঃ মুর ও অন্থান্ত বিশেষজ্জঞেরা বিশ্বাস কেন 

যে, গত ৩০ বছরে ক্যান্সার গবেষণ! যে ভাবে 

অগ্রসর হয়েছে এবং এ সময়ের মধ্যে কান্সারে 
মৃত্যুর হার ক্রমশঃ যেরপ , হ্রাস পেয়েছে, 

ভবিষ্যতেও সেভাবেই গবেষণার কাঁজ অগ্রসর 
হবে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 
৫ জন ক্যান্সার ধোগীব মধো মাত্র একজন বেচে 

থখ/কতো। কয়েক বছর আগেও প্রতি চারজনে 

একজন বচতো | আজকের দিনে প্রতি ঠিণজনে 

একজন বেচে খাকে। 

মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার জগ্তে প্রাথমিক 

অবস্থায় রেগ শির্য়ের উন্নততর পদ্ধতি 

আংশিক কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। রোগের 

প্রাথমিক পর্ণায়ে চিকিৎসা সবঠৈয়ে ফলপ্রদ হয়। 

তবে শল্য-চিকিৎসার দারা ক্যান্সারের ডদ্ডেদ 

অপসারণে এবং রঞ্জেন রশ্মি অথবা তেজস্তির 

পদার্থের সাহায্যে ক্যাসারের কোষ বিনাশের 

প্রক্রিয়ায় যে অভাবনীয় উন্নতি হযেছে, তারও 

কৃতিত্ব কম নয়। 

ক্যাজারের ওষুধ আবিক্ষারের জন্তে যে গবেষণ। 

চলছে, তার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জল-_যদিও এখন 

পর্বস্ত এর স।ধল্য খুব বেশী দেখা যায় নি। মাঁকিন 

বিশেষজ্ঞের! প্রতি বছর প্রান ৫* হাঁজার রাসায়নিক 

পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকেণ, কিন্তু এখন পধস্ত 

সফষযন ২২৩ 

শুধু মাত্র ওষুধের দ্বার! কোরিও কাঁরসিনোমা নামক 

এক ধরণের ক্যাভা।রই ভাল হন্ডে পারে। 

এই পরণের ক্যান্সার খুব বিরল। এই কালার 

সাধারণতঃ মেয়েদেরই হয়। যাহোক, 'এমন ওষুধ 
ট৩রী কর] হয়েছে, যানে রঞ্রেন রশ্মির চিকিৎসায় 

বা|ন্সাগ “কাৰগুলির উপর প্রতিক্রিয়া পটানো 

এগ 'বশা করে শম্তুব হবে। কোগ ছুবারোগা 

হলেও 'এই মধ কখনও কখনও রেগীর জীবনকে 

দীঘাধি ৬ করতে প|রে এবং জীবনের এই সময়টুক 

সে সাথকাবে কটিখে যেতে পাবে। 

ভাঈর!শ পিজান, কে।ম-জাতবিদ্দ/ন ও বিজ্ঞানেখ 

অন্থ|গ শাখায় বিশেরছের। ক্যান্সারের রহস্য 

উদ্ঘ(টনের জন্ডে পশুদের শিয়ে গবেমণ। করছেন 

এব টেট টিউপ, টিশ্্ কাণচার, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ 

ও আগ্তাণ্য আধুনিক যক্থাদি কাজে লাগাচ্ছেন। 

কা্বারকে সহসা একেবারে পরাভূত করবার 

সগ্াবনা খুবই গাঁণ। তবে বিজ্ঞানীরা দৃঢ়তার 
সঙ্গে এ সুকৌশলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন 

ফলে সংশ্রিট অন্য নান। ক্ষেত্রে 

সন্তাবন।মঘর তথা দি আখিদ্কুত হচ্ছে | 

দুষটস্ন্বরূপ, ক্যান্সার গব্ষথাকাা বিজ্ঞানীরা 

মানুষের দেহের জটিল রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে 

এমন সব তথা সংগ্রহ করেছেন, যা ইতিপূর্বে জানা 

ছিল না। এই সব তথখ্যলাঁভের ফলে চির্কিৎস।- 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন শতুন দিক উদঘাটিত হচ্ছে । 

ফলে হাদ্রোগ, উচ্চ রক্তচ।প, বাতি, মানসিক ব্যাধি 

ও অগ্ঠান্ত বহু গুরুতর ব্যাধি আয়ত্তে আনবার 

কাজে অনেক অগ্রগতি হবে। 

এব এর 

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে অস্ত্রোপচার 
ভেষজ-বিজ্ঞানের আদিযুগ থেকেই চিফিৎ- 

সকেরা দুটি বড় শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অ।সছেন__ 
একটি হলো! ব্যথা-বেদন1! এবং অপরটি বাইরে থেকে 

জীবাণু-সংক্রমণ | শেষোঁক্তটি কঠিনতম শক্র। একে 

প্রতিরোধ কর! ছুরূহু, নতুন নতুন পথে নতুন নতুন 

আকারে এর আবির্ভাব ঘটে এবং মানুষের নিদ|রুণ 

মন্ত্রণাভোগ ও মুত্র কারণ হয়। 

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান মেই, যা সম্পূর্ণরূপে 

জীবাণুযুক্ত। ভাইরাস ও জীবাঁণু সর্বত্র অতি 
সঙ্গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি চোখে এদের 
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দেখা যায় না। যেখানেই উন্থুক্ত গত, সেখানেই 
জীধ|ণু বিপজ্জনক, কখনও বা মারাত্বকও হযে 

ওঠে । শল্য-চিকিৎসফেরা যখন থেকে পক্ষ্য 

করলেন এই জীবাণুর উপস্থিত শন্সোপচারের পঙ্গে 

বিপজ্জনক, ৬খণ খেকে ভাবা চেষ্টা করে আসছেন। 

ফকিমণ কবে রোগী ও অস্ত্রোপতগ-কক্ষকে জীবাণু- 

মুক্ত রাখা খায। শহ্গ্রতি শিক্ঞানীগা জীবানু 
প্রকৃতি সম্পকে অনেক শতন তথা অবগ 2 হয়েছেন। 

পীবাণু বাতিরেকে প্রাণী-জীবনের চেহারাট। 

কেমন হপুঃ দেখবার জন্যে গবেধকের। পরীক্ষা করে 

চলেছেন! প্রত্যেক বকমের বাকৃটিত্রিয্া ও খহ 

প্রকার ভাইবাস থেকে নিচ্ছি্ন গেখে জীবাখুমুক্ধ 
প্রাণী জন্মানোর জগ্তে শানাবিধ প্রক্রিগনা উ্ভাপি 

হয়েছে। 

গত কষেক দশকের মধ্যে জীবাণুমুক্ত পাণী- 

জীবন শিখে গব্ষেণার কাজ ধীরে ধাঁদে অগ্রসর 

হয়েছে ব্যাকৃটিপিযা থেকে সম্পূর্থ মুক্ত, এক 

অস্বাভাবিক পরিবেশে খে সব বীক্ষণ[গ।র প্রাণী- 

জীবন নিষে গবেষণ। করে, তার অশেকগুলিতেই 
এই প্রক্রিয়া ব্যবহাত ইচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষু্$ অনেক 

প্রথণী বংশপরম্পরায় এই পন্িবেশে জন্মগ্রহণ 

করেছে এবং সবপ্রকার ব্যাকৃটিরিয়ার সংস্পশ থেকে 

মুক্ত থেকে সারাজীবন অতিবাহিত করেছে। 

এই সন গবেষণা থেকে ' বিজ্ঞানীরা জীবাণু ও 

তাদের শ্বাভাবিক ভুমিকা আম্পর্কে বু গুকুত্বপুণ 

হথ্য উদঘাটন করেছেন। মনে হবে, আধুনিক 

শলা-চিকিৎসাঘ এই সব কিছুর কোন প্রয়োজন 

নেই। 

কিন্তু এখানেই জীবাণুমুক্ত প্রাণী-জীবনের 

গবেষণার নতুন বিজ্ঞ/নটির সঙ্গে হাঁত মিলিয়েছে 

শলা-চিকিৎ্স। বিজ্ঞান। পরিচ্ছন্ন ও নির[পদ 

পরিবেশে শল্য-চিকিৎসাত কাজ চালাব|র জন্তে 

শতাব্বাথাপী সাধনা চলছে। নতুন প্রক্িয়াতেও 

রোগী ও শলা-চিবিৎ্সায় প্রয়ে।জনীম় বন্ত্রপাতি 

পুর্বের মতই শোধন ও কীজবারক করতে হবে, 

জ্ভান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা 

তবে এতে রোগীর দেহের যে অংশের উপর 

অন্ত্রেপচার কর! হবে, তার সঙ্গে শল্য-টিকিৎসক 

ও বাইরের সব কিছুর একটা ব্যবধান সমষ্টি কর 

১য় | 

অস্ত্রোপচারের জায়গাটি একটি বড় প্রাষ্টিকের 

বেণুন পিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকে | বেলুনের অভ্যন্তরে 

বাকুটিরিয়ামুক্ত পরিবেশ হুট কর। হয়। এর সঙ্গে 

একটা এয়।র লক-এক বাবস্থা খাকে, যাচ্ছে শোধিত 

ও জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতিগুলি ভিতরে প্রবেশ 
করিয়ে দেওয়া যাদ্ত। অখচ বাইরের সংস্পর্শে 

বেপুনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কোন বিকৃতি 

ঘটে না। শ্ল্য-চিকিৎসক ও তার সহকারীরা 

ধ|ইরে দাড়িয়ে থাকেন এবং এই যন্ত্রের মধ্যে 

নিমিত ববারের দস্তানার মধ্য দিয়ে কাজ 

করেন। 

ফ্লেখিডার মিগ্লামিতে অবস্থিত ভ্যারাইটি 

চিন্তরেল পিপাচ ফাঁডগ্ডেশনের ডাঃ জেরোম 

ল্য/গ্ি কেমন করে এই নতুন প্রক্রিপার সাহাধ্য 

ণিয়ে কাজ করেন, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সে কখা বলেন-- 

“অন্ত্রেপচার আরস্তের পূর্বেই সমগ্র ব্যবস্থাটি 
প্রস্তুত রাখা হয়। সমগ্র ইউনিটটির মধ্যেকাপপ সব 

কিছু--এমন কিঃ এয়ার লক, দণ্ত/ন। ও প্লাষ্টিকটি 

পর্যস্ত শোধন করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর 

এই ইউনিটটির বাইরেকার তলার দিকটি প্র্রের 

সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে ইউনিটটি অস্ত্রোপচারের 

স্থানে সন্তর্পণে স্থাপিত হয়। 

তারপর এটি যাতে বেশ এটে বসে যায়, 

সে জন্তে কিছু সময দেওয়া হয়| অতঃপর আমর! 

অস্ত্রোপচারের জন্তে প্রস্তৃত হই। শল্য-চিকিৎসক 

ও তার সহকারীরা ইউনিটের বাইরে থাকেন এবং 

দপ্তানার মধ্যে দিয়ে ভিতরে হাত প্রবেশ করিয়ে 

দেন। অস্ত্রোপচারের প্রথম পর্যায়ে এই প্লাস্টিক 

ইউনিটের মধ) দিয়ে রে।গার দেহের ত্বক ছেদন করা 

হয়| তখন অস্ত্রোপচার-কর! স্থানের ঠিক উপরে 
অনেকখানি জীবাণুমুক্ত বাতাসের আবরণ পাওনা 
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ষায়। এর ফলে অস্ত্রোপচার-কক্ষ থেকে বা 

রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে : বাতাস ক্ষতস্থানের 

সংস্পর্শে আসতে পারে ন1। 

_. অস্ত্রোপচারের কাঁজে ধারা নিযুক্ত থাকেন 

তদের মধ্যে কেউ যদি ্র্যাফাইলোকক্ষ।স বা অগ্ঠ 

কোন জীবাণুর বাহক হয়েও থাঁকেন, তাহলেও তাঁর 
শ্বস-প্রশ্থসের মধ্য দিয়ে এ জীবাণু প্লাস্টিক 
বেলুনের স্বচ্ছ বেড়া ভেদ করে" রোগীর কাছে 

পৌঁছাতে পারে না। 
এর জন্কে সাজ-সরগ্াম ঘা! দরকার হয়, তা খুব 

জীবজন্তর শীতঘুম ২২৫ 

বেশী বায়সাধ্য নয় এবং ইউনিটটিও সহজে স্থানাস্তরে 

বহনযোগ্য । গ্রীর্সগপ্রধান যে সব অঞ্চলে পোকা 
মাকড় রে গীর দেহে জীবাণু সংক্রমণ করতে পারে, 

সেখানে এই প্রক্রিষপি সাহা নিয়ে অস্ত্রেরপচার 

খুব কার্ষকরা হবে। 

শল্য-চিকিৎসকেরা বিজ্ঞান ও কারিগরি 

বিজ্ঞ।নের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য 

শিয়ে নতুন নতুন যন্বপাতি প্রস্তুত করেছেন, যা 

মানুষকে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে জমবযুত্ত করতে 

সাহ।য্া করছে। 

জীব্জন্তর শীতঘুম 
রূমেন দেবনাথ 

শীতকালে যেমন কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়, তেমনি 

গরম বিছানায় আরাম করে শুয়ে থাকবার আলি- 

সেমীতেও পেয়ে বসে । তখন মনে হয় সারাটা 

শীতই দি এ-রকম আরামে ঘুমিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়া 
যেত--তাহুলে কি মজাই না হতো! মা্ষ না 

পারলেও এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যার! 

সমগ্র শীতকালটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। অবশ্ব 

সথ করে তারা ঘুমিয়ে থাকে না-- প্রচণ্ড শীতের 

প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জগ্তেই তারা এই 
উপায় অবলঘন করে। একেই বল! হয় শীতদুম 

(71166779697) 1 এটি প্রাণীর শীতকালীন একটি 

বিশেষ শারীরবৃত্তিক অবস্থা। শীতকালে যখন 

হৎম্পনান, শ্বসন ইত্যর্দি জীবনধাপণের অপরিহার্য 

প্রক্রিয়াগুলির কার্য স্তিমিত হয়ে আসে, তখন 

কোন কোন প্রাণী অর্ধনূত ব। সম্পূর্ণ নিক্রি্ন অবস্থায় 

শীত যাপন করে। 

শীতখুম অন্থষ্শোপিত (০০1০-১1০০৪৫) 

প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। আঅনুঞ্শোণিত 

প্রাণীরা নিজেদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করতে 

পারে না। এদের দৈহিক তাপ পারিপাস্থিক 
তাপমাত্রার উখ্বান-পতন অহন্থ্সরণ করে চলে। 

কিন্ত পারিপাখিক তাপমাত্রার উত্বান-পত্তন 

উষ্জশোণিত (৬ ০:7-১1099960 ) প্রাণীদের 

দৈহিক তাপের কোন তারতম্য ঘটাতে পারে 

না-এদের নিজন্ব .তাপমার্রা পারিপাশ্থিকের 

তাপমাত্রার চেয়ে ভিন্ন। কীট-পতঙ্গ, শামুক, 

উভচর এবং সরীহ্ছপ ইত্যাদি অন্তষশোণিত 

প্রাণীদের মধো শীতঘুম দেখা যায়। 

শীতঘুমের সময় প্র।ণীদের নিম্নলিখিত শার্ধীর- 

বৃত্তিক এবং অন্তান্ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত 

হব। 

(১) বিপাকক্রিয়ার গতি হ্রাস্প্রাঞ্ধ হয়। 

(২) থাগ্ভ-সংগ্রহ এবং পন্নিপ।কক্রিয়া স্থগিত 
থাকে । 

(৩) দেহাত্যস্তরে সঞ্চিত চবি এবং শর্করা 

জাতীয় খানে দেহ-সংরক্ষণের কাজ চলে 



২২৬. 

(৪) দেহের জলীয় অংশ কমে যাঁয় এবং রক্ত 

ঘন হয়ে পড়ে। 

(৫) রক্তের ফ্রিজিং পয়েন্ট হাস পাঁয়। 

(৬) অক্বিজেনের বাবহার হা পায়। 

(1) শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার 

জন্ঠে প্রাণীরা শীত-নিয়ন্ত্রিত গর্ত তৈরী করে। 
এর নাম শীতাবাস (1310610)98001010) | বিভিন্ন 

ধরণের প্রাণীর .বিভিন্ন ধরণের শীতাবাঁষ থাকে__ 

প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আবরণী (0১৪৫), 

কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে মুককীটাবাস (7200811017) 
এবং ডিম্বাধার (5:8-০956) ; পরীন্গপ, উভচর 

এবং মাছের বেলাম় গর্ভ | 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ধ, ধর্থ সংখ্যা! 

শীততুমের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল। 
কীট-পতঙ্গ--কীট-পতঙের জীবনের চারটি অবস্থ] 
আছে; বযথা--ডিম -» শুককীট -৯ মুককীট -৯ 
পূর্ণাবস্থা। এই চাঁর অবস্থার সকল অবস্থায়ই 

কোন না কোন পতক্গ শীত যাপন করে । 

»  ভিম্বাবস্থা _ কতকগুলি পতঙ্গ শীতকালে মরে 

যায়, কিন্ত মর ।র আগে এরা বংশধরদের রেখে যায় 

ডিমের মধ্যে সুপ্রধিস্থায় | সমস্ত শীতকালটাই তাদের 

জ্রণ ডিমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। তাই শীতকাল 
আসবার আগে এই সব পতঙ্গের ডিম পাড়বার 

হিড়িক পড়ে যায়। পঙ্গপাঁল, প্রজাপতি, কাঠি- 

পোঁকা গলাফড়িং ইত্যাদি (9005 19600), 

মাছ, ব্যাঁং, স্যালাধাগাঁর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর ও 

অর্ধ-জলচর প্রাণীদের শীতাবাস। 

(৮) শীতঘুমের সময় প্রজনন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ- 
রূপে স্থগিত থাকে । 

(৯) শীভথুমের মেয়াদ শীতকালের মেয়াদের 
উপর নির্ভর করে--শীতকাল বন্ত দিন স্থায়ী হবে, . 

শীতঘুমও ততদিন চলবে ; অর্থাৎ শীতঘুমের মেয়াদ 
ও শীতকালের মেগা পরল্পর সমান্থপাত্িক | 

পতঙ্গ শীতের প্রাক্কালে শক্ত আবরণীর মধ্যে ডিম 

পেড়ে রাখে । শীতাবসানে এ সব ডিম থেকে 

বাঁচ্চা বেরিয়ে পাসে । 

শুককীট (12758 )--কতকগুলি পতঙ্গের 
শুককীট শ্রীতকাঁলের পূর্বেই ডিম ফুটে বেরিয়ে 

আসে। শীতের কবল. .থকে বীঁচবার জনকে, এ 
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সব শুককীট নিক্ষিন্ন অবস্থায় শীতকাল অতিবাহিত 
করে। কিছু কিছু প্রজাপতি, ফড়িং (018800 

স5) এবং প্রান সমগ্ত বীটল জাতীয় পতঙ্গই গ্তবরে 
পোঁকা, জোনাকী পোকা, ঝি'ঝি পোকা ইত্যাদি) 
শ্ককীটাবস্থায় শীত যাপন করে। ঝি'ঝি পোকার 
জীবনেতিহাপ বড়ই বিচিত্র! শৃকীট থেকে পুর্ণাঙ্গ 
অবস্থায় উপনীত হতে এদের প্রামু সতেরো! বছর 

সমক্ন লাগে। সতেরো বছর তাদের শুককীট 
মাটির নীচে বাঁস করে। 

উিবজন্তয় শীতঘুম ২২৭ 

শীতনিদ্রায় মগ্ধ থাকে । ঘরের আনাচে-কানাচে, 
গর্ভে, পাঁথরের নীচে, গাছের কোটরে পুর্ণাঙ্গ 
পতনের! শীতকালে নিক্ষিয্নভাঁবে জীবন কাটায়। 

মশা, মাছি, আরসোলা, উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি 
ইত্যাদি পঙত্জ পুর্ণাঙ্গ অবস্থায় শীত যাপন করে। 
বিঝি পোকার মত মৌমাছির শীতযাঁপনও 
বিচিত্র ।. শীতকালে মৌমাছিরা মৌচাঁকের মধ্যে 
গাদাগাদি করে জড়ো হয়ে থাকে । মধ্যের 

মৌমাঁছিগুলি অনবরত একধরণের ন্ৃত্যু করে যায়। 
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ব্যাং, টিকূটিকি, সাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীদের 
শাতাব।স। 

মুককীট (০4০৪)-__ এট! পতঙ্গের জীবনের 
তৃতীয় অবস্থা । বেশীর ভাগ প্রজাপতিই এই 

অবস্থায় শীত যাপন করে। মুককীটের চতুষ্পার্থে 
একটি শক্ত আবরণী তৈরী হষ্স। একে বলা 
হ্ম মুককীটাবাস (000911870) 1 এটি একটি 

প্র্ষ্ ধীতাঁধাস--এই শীতবাসের মধ্যে জণ স্প্তা- 
বস্থায় সমস্ত শীতকাল কাটায়। 

পুর্ণা্ধ কীটের শীতদুম--শীতকালে পুর্ণাঙ্গ কীট- 
পতঙ্গ খুব কমই দেখা যা়। এরা সকলেই তখন 

মাঝে মাঝে পাঁশের মৌমাছিগুলি মধ্যের মৌমাঁছি- 
দের সঙ্গে জায়গা বদল করে এবং তাকাও নাচতে 

থাকে। নাচের সমগ্ন মৌমাছিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
এবং পেশী সঞ্চালিত হয়! এর ফলে নৃত্যুরত 

মৌমাছিদের শরীর থেকে ভাপ বিকিরিত,. হয়ে 
থাকে । এই বিকিরিত তাপে পার্ববর্তী মৌমাডিদের 
শরীর কিছুটা গরম হয়। 

 সাধারথ কীটস্পত্তঙ্গ কি ভাঁবে এবং কোথাক্র নত 

যাপন করে) তাঁর একটি চাঁট নিয়ে দেওয়া হলো. 
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পতঙ্গের নাম কোথায় শীত যাপন করে কি অবন্থায় 

পঙ্গপাঁল মাটির নীচে ডিম 
জোনাকী পোঁকা পাঁতার নীচে শুককীট 
ঝিঝি পোকা মাটির নীচে শুককীট 
গঙ্গফিড়িং গাছের গায়ে ডিম 
আযঁফিড পিপড়ের গর্ত বা গাছের পাতায় ডিম 

মথ এবং প্রজাপতি গাছে মুককীট 

ফড়িং জলে শুককীট 
পিপঁড়ে গর্তে পূর্ণা 
মাছি অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় পূর্ণাঙ্গ 
মৌমাছি মৌচাঁকে পুণাজ 
আরসোঁলা ঘরের আনাচে-কাঁনাঁচে পুর্ণাঙ্গ 

শমুকজাতীয় প্রাণী (101103০9 )--শামুকের 
শীতঘুম প্রাক্ম ছয় মাঁস স্থায়ী থাকে। শীতকালে 
এরা খাগ্ভ-সংগ্রহে বিরত থাকে এবং গর্ত 

খুঁড়ে মার্টির নীচে চলে যায়। কোন কোন সমগ্র 
একাকী অবস্থায় আবার কোন সময় অনেকগুলি 
শামুক একত্রে গর্তের মধো শীত কাটায় । 

উপরিউক্ত উদাঁহরণগুলি অমেরুদণ্ী প্রাণীর 

মধ্য থেকে দেওয়া হয়েছে। এবার মেরুদ্ী প্রাণীর 

শীতথুমের উদাহরণ দেওয়া যাক। 

মত্হ্তজাতীয় প্রাণী--মাছের বেলায় শীতঘুম খুব 

কম দেখা যাঁয়। তবে অনেক সমম্ব মাছ বরফ 

এবং কাদার নীচে নিক্রিয় অবস্থায় শীতকাল কাটায়। 

উভচর প্রাণী-ব্যাঁং, স্যালামাগার উত্যার্দি 

উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে শীতঘুম খুব বেণী দেখা 

যায়। ব্যাঙের শীতঘুম সর্বজনবিদিত। কাদা বা 

শুকনো মাটিতে গর্ত করে এরা শীতাবাস তৈরী 

করে এবং এর মধ্যেই সমস্ত শীতকাশ কাটায় । 

তাই শীতকালে ব্যাং সাধারণতঃ দেখ! যায় না। 

এই সময এদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত চধিজাতীস্ব 

খাস্বেই শারীরক্রিঘ্! বজায় থাকে । 

সরীক্থপজাতীক্ব প্রাণী -সাঁপ, কক্ষপ, টিকটিকি, 
কুমী॥ ইত্যাদি সরীহপ প্রাণী মাটির নীচে গর্ভ করে 

নিষ্বি্ন অবস্থায় শীত যাপন করে। পক্ষীজাতীয় 

প্রাণীদের বেলাম্ব শীতঘ্বম নেই-__-এরা উষ্ণশোণিত 

প্রাণী; তাই শীত সময করবার ক্ষমতা আঁছে। 

স্তন্তপায়ী প্রাণীরা উষ্ণশোণিত হলেও এদের 
মধ্যে কতকগুলি প্রাণী আছে, যাঁপা শীতকাল ঘুমিয়ে 

কাটায়। স্তন্তপাম্ী শ্রেণীর মাত্র চারটি বর্গের 

(0£991) প্রাণীদের মধ্যেই শীতঘুম দেথা যাঁয়। 

যথা--(১) বাছুরজাতীয় প্রাণী (0701:071618), 

(২) পতঙ্গভূক প্রাণী (19560015০18), (৩) স্কুইরেল 
জাতীয় প্রাণী (7০060) এবং (8) বানরজাতীয় 

প্রাণী (2110086)। 

গ্রীষ্মকালীন ঘুম-শীতঘুমের সম্পূর্ণ বিপরীত 
ধর্মী আর এক রকমের প্রক্রিয়! আছে, যাকে বলা 

হয় গ্রীশ্মকালীন ঘুম (7:50%8619)। ্রীন্ধের প্রচণ্ড 
ধরতাঁপে যখন জল শুকিয়ে যা, তখন কোন কোন 

প্রাণী আত্মরক্ষার জন্তে মাটির নীচে গর্ত করে তার 
মধ্যে ঢুকে যাঁয়। এই গর্ভগুলি এদের গ্রীষ্মাবাস। 
বাতাস যাতায়াতের জন্যে এই গর্ভের উপরে ছোট 

ছোট ছিদ্র থাকে। ফুস্ফুস-ঘাছের (/8- 
75১) ক্ষেত্রে এই প্রক্ষিয়! দেখা যান্স। অন্তান্ত 
মাছের মত এরাও জলে থাকে এবং ফুল্কার 

সাহ।ব্ে খ্বানক্রিয়। নিবাহছ করে। কিন্তু গ্রীত্মকাঁলে 
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জল শুকিক্বে গেলে এরা গর্তের মধ্যে চুকে বায় 
এবং গ্থলচর প্রাণীদের মত ফুস্ফুসের সাহায্যে 
শ্বাস-প্রশ্থাসের কাজ চালায়। বর্ধাকাঁলে আবার 

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং অন্যান্য মাছের 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে দু-চার কথ! 

রী ৪ ক সু 

্া সস 
৫ ৪ পিক 

শি 

২০১ 

নিওসোরটোডাস এবং দক্ষিণ আমেরিক।র 

লেপিপ্রোসাইরেন | 

অসীম বৈচিত্র্যময় এই প্রাণী-জগৎ্। এদের 

জীবনের নাঁনাধিধ বিচিত্র এবং আশ্র্জনক 

মজ। » সম শি ৮৫১ টা 

রর 
৮১৮4 

ফুস্ফুস মাছের শীতাবাস। 

মত ফুল্কার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায় । দুই 
রকমে শ্বাসক্রিয়া চালাক বলে এদের [01001 ন?51) 

বলা হয়। এই মাছমাত্র পৃথিবীর তিন জায়গায় 

আছে-_আফিকাঁর প্রে(টোপ টেরাস, অগ্্েলিয়র 

মহাজাগতিক রশ্মি 

৩খ্যের অন্তঙম হলো! এদের শীতঘুম ও গ্রীম্মঘুম। 
যারা ইন্গোম্পিয়া বা অনিদ্রারোগে ভোগেন, 

ভারা প্রাণীদের এই দীর্ঘমেয়াদী নিদ্রার কথা চিন্তা 

করে হয়তো ঈর্ধাশ্বিত হবেন | 

সম্পরকে ত-চার কথ! 
মীর। দত্ত 

আমরা অনেকেই হয়তো জানি ন।, দুর--বহুদুর 
থেকে-রহম্যময় অসীম শুন্তের কোন স্থান থেকে 
পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে একশ্রেণীর রশ্মি, 
যে রশ্মির কথ! মান্য জেনেছে বহু বিজ্ঞান-সাধকের 

নিরলস সাধনার ফলে। ঠিক কোথা থেকে মহা 
শক্তিশালী রশ্মি অনবরত উৎসারিত হচ্ছে, তা 

আঁজও গবেষণার বস্ত হথেই আছে। তবে দিনের 

বেঙাঁয় যেমন ছর্ষের "আলো *পৃথিবীর বুকে নেমে 

আসে আর রাতের বেলা নেমে আসে জ্যোত্মার 

ধারা-- এই রশ্মিও তেমনি নেমে আসছে। শুধু 

দিন আর রাতে নয়--দিনের পর দিন, বছরের পর 

বছর, অনার্দি কাল থেকে একই ভাবে পৃথিবীর 
ধুকে নেমে আসছে। এর নাম মহাজাগতিক 

রশ্মি বা 009515101৪9 । 

এই রশ্মি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ধাঁরা উদঘাটিন 

করেছেন। তারের মধ্যে বিশেদ করে মনে পড়ে 
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আমেরিকার মিলিকাম, কম্পটন, আযাগারসন, 
জার্ষেনীর হে, কোলহস্টণর এবং আঁবও অনেককে | 

আর মনে পড়ে আমাদের ভারতের ভাবা ও 

গিলকে। এদের সংবদ্ধ প্রচেষ্টা মহাজাগতিক 

রশ্মি সম্বন্ধে অনেক কিছু আমর! জানতে পেরেছি। 

কিন্ত এই রশ্মি নিমে কেন এই অতন্দ্র সাধন! ? 

কোন কিছু আবিষ্কৃত হলে প্রথম কাজ 

হয় তার প্রকৃতিগত ধর্ম-নিক্বপণ, আর তার উত্স- 

সন্ধান। সে উৎ্স-সন্ধানের কাজ আজও চলেছে, 
এই প্রয়াসের বিরাম নেই। শুধু তাই নয়--এই 

রশ্মির মমেদ্ঘাটন পরম|ণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের গঠন 

সম্পর্কে বহু নতুন তত্ব ও তথ্যের সন্ধ।ন দিয়েছে। 

ইলেক্টোষ্কোপ নামে একপ্রকার যন্ত্রে 
সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব ধর! পড়ে। 

একটা কাচের পাত্রে একটা ধাতব দণ্ডের নীচের 

পিকে লাগানো থাকে ছুটি সোনার পাতি। দণ্ডটি 
উপরের পিকে পাত্রের মুখে আটা অপরিবাহী 

পদার্থ (যেমণ--সালকার ) ভেদ করে গোল 

চাঁকৃতির মত একটা জিনিষে এসে মিলেছে। 
বিছ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে এ সোনার পাত ছুটি নিজে- 

পের মধ্যে ব্যধধান বচন] করে এবং তাথেকেই 
বুঝতে পারা যায় যে, সেখানে কোন বৈদ্যুতিক 

শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইলেক্টে স্কোপকে 
তড়িতবিষ্ট পরমাণু স্থজনকারী রশ্মির (107712178 

180186107) প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন স্থানে 
রাখলেও যন্ত্রটির ভিতরকার বাধু তড়িতাবিষ্ট পর- 
মণুতে পুর্ণ হয়ে ওঠে । তবে কি তেজস্কিয় পদার্থের 
বিকিরণ (যা পৃথিবীর সর্বত্রই অন্পবিস্তর ছড়িয়ে 

আছে) থেকেই ভিতরকার বামু তড়িতাবিষ্ 

পরমাণুতে পুর্ণ হয়? 

যদি তাই হয, তাহলে যঙ্্রটর চারদিক পীসাঁর 
পাত দিকে আচ্ছাদিত করে হ্রদের জলে ডুবিদ্বে 
রাখলে এই পরমাথু-হ্জনের তীব্রতা (0065815 

06 800828002) নিশ্চয় হ্রাস পাবে । আবার 

রান ও বিজ্ঞান 1 বশ বর্ষ, র্খ সংখ্যা - 

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপরেও অনুপ ফল আশা কর! 

যেতে পারে। কিন্তু ঘটলে! তাপ বিপরীত ঘটন]। 
হেস্ 'ও কোলহষ্টণুর বন্ত্রটিকে বেলুনে করে উপরে 
পাঠিয়ে দেখলেন-_-তড়িতাবিষ্ট পরমাণুর তীব্রতা 
বেড়েছে বই কমে নি। * মাইল উপরে দেখা 

গেছে-_পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু সহমশ্ণ বেশী। তাঁহলে 

তো এই পরমাণু-স্থজনকারী রশ্মির উৎস পৃথিবীর 

কোথ।৪ নয়! তবে কোথাক্ন ? এ নক্ষত্রলোক 

ছাড়িয়ে দূুরে--বহদুরে কোথাও এই রশ্মির উৎস। 

তাই তো এর ন।ম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক 

রশ্মি। 

বহুদূর থেকে পৃথিবীর বাযুমগ্ুল ভেদ করে 
এই রশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে। এথেকে 

সহজেই বোঝা বাঁয়, এই রশ্মির তীব্রতা কত বেশী-_- 
এমন কি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তীত্র 

ণ-রশ্মির চেয়েও এরর তীব্রতা বেণ। কারণ 

কোলহষ্টর পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, 

তীত্রতম "রশ্মি ষে পরিমাণে শোষিত হয়ঃ এই নতুন 

রশ্মির শোষণ তাঁর সুট ভাগ মাত্র । কাজেই বুঝতে 

অন্ুবিধ। হয় না যে, এই রশ্মির উত্স পৃথিবীর 

বাইরে কোথাও হবে। 

মহাঁজাগতিক রশ্মির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 

অনেক কিছু মুল্যবান তথ্য জানা গেছে। আর যা! 

কিছু তথ্য আজ পর্যস্ত সধ্যকর্ধপে জানা সম্ভব হয় 

নি, তা উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় হুঘ়তো৷ আরও বিস্মমকর 

কিছুর সন্ধান পাওয়া! মোটেই বিচিত্র নয়। 

যে কয়টি যস্তর এই রশ্মির পরীক্ষা কাজে 

লাগানো হয়েছে, তাদের যধ্যে উল্লেখষোগ্য 

হুলো--কম্পউন-কারনেগী মডেল 4০ (95016 

[9১ 11601, গাইগার-সুলার কাউন্টার, সি্টি- 

লেশন কাউন্টাব এবং আরে! অনেক। এই লবগুলিই 

বহু মূল্যবান তথ্য-পন্ধানে বিশেষ সহায়তা করেছে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আত্মস্তের সঙ্গে এই নব আবিষ্কার 

সম্পর্কে উদ্ভম যেন, স্তিমিত, হয়ে পড়েছিল। 

১৯২৭-২৮ মালে আবার আর্ত হলো নুন প্রচেষ্ঠী। 



এপ্রিল, ১৯৬৪ ] 

এই রশ্রির ভিতরে কি রয়েছে? কি দিয়ে তরী 

হয়েছে এই শক্তিশালী রশ্মি? এরপ নানান প্রশ্ন 
জাগলো ডাচ, পদাথবিদ্ ক্লে হল্যাও থেকে জাত 

'পর্ধস্ত শমুদ্রযাত্রায় ব্যাপূত হলেন। তিনি বিভিন্ন 
অক্ষাংশে এই রশ্মির তীত্রত।র পরিমাপ করলেন। 

দেখা গেল, নিরক্ষবৃত্তে রশ্মির তীব্রতা অন্তান্ত 

অক্ষাংশের চেয়ে অনেক কম | এতদিন বিজ্ঞানীদের 

ধারণ] ছিল, অন্যান্য রশ্মির মত এই রশ্মিও ফোটন 

(বার কোন তড়িৎ ভর নেই ) দিয়েই তৈরী । তাই 

খদি হবে, তবে কেন রশ্মির তীব্রতা বিভিন্ন ত| দেখা 

যাবে? ক্লে'র এই ধরণের অন্সদ্দিৎসাঁর ফলেই জানা 

গেল, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে আছে ভড়িতাবিষ্ট 

কণিকা (0081660 08101016) | কাজেই পৃথিবীর 

, মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে দু-চার কথ। ২৩১ 

নিরক্ষবৃত্তে অন্তান্ত অক্গাংশের চেয়ে এই রশ্মির 
তীব্রতা কমে আসে । ক্লে'র এই আবিষ্কারের পর 
বোঁথে ও কোলহষ্টণর বস্্ের সাহায্যে প্রমাণ করে 
দেখালেন যে, এই রশ্মি তড়িতাবি্ পরমা ণুতে 

গড়া । 

সমুদ্র-সমতলে পরীক্ষা করে বিভিন্ন পদার্থবিদ 
যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেনঃ তাথেকে নিমের 

লেখচিন্রটি পাওয়। বাঁ । . 
এই চিত্র থেকে দেখ! যায় যে, রশ্রির তীত্রত! 

নিরক্ষবৃত্তে সবচেয়ে কম। বিভিন্ন উচ্চতা এই 

ধরণের পরীক্ষ। করে দেখা গেল, ৪৯” অক্ষাংশের 

পর থেকে এই রশ্মিম তীব্রতার মানের বিশেষ কোন 

তারতম্য হয় না| তাই ৪৯৭ অক্ষাংশ হলো চরম 

৭ ৪. শস্ষ। বারা উঃলাজি। হরির সারার (পণ. (রর চর নপক আরা নাগা দির পা আয আহাজাট তত্থাসি 

লা ॥  উতত্ত 
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নি জ্যাটটু 
চৌম্বক অক্ষাংশের সঙ্গে জাগতিক রশ্মির 

তাঁরতম্য-জ্ঞাপক লেখচিন্র | 

চৌশ্বক ক্ষেত্রের দ্বারা তাঁদের গতিপথ প্রভাবিত 
হয়্। কেন না, নিরক্ষবৃত্ত বরাবর যে সব 

তড়িতাবিষ্ট কণিকা নেমে আসে, তাদের গতিপথ ' 

গৃথিবীর্র চৌগ্বক বলরেখার সঙ্গে প্রায় সমকেো]ণে 
থাকে এবং পৃর্থিধীপৃষ্ঠে নেমে আসবার পথে 
তারা বেঁকে গিয়ে ফিরে যায়| আর মেরুবৃতে 

বলবেখাঁ অঙ্গে অনেকটা একই দিকে নেমে 
আসবার ফলে তেমন বাঁধ! পায় না। এই কারণেই 

অঙ্গাংশ (০061001 180655 ৯১) রমার, 

এপষ্টাইন, ফেমি এবং আরে অনেকে অঙ্গ কষে বের 
করেছেন-_পৃথিবীতে আসতে হলে তড়িছ্বাহী 
পদার্থের সবচেয়ে কম যে পরিমাণ শক্তির দরকার, 
ভা হলে | 

টানে 192 81055 0984) 2. ₹. 
(8160700 ০1)), কাঁজেই দিরঙ্ষবৃতে (৯ ০)। 

চি ৮1:9১ 10981 ৪, ₹..যেছেছু ০০৯) 
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সবচেয়ে বেশী মান হলো 1 এবং কম মান হলো 01 

কাজেই নিরক্ষবৃত্তের চেয়ে অন্তান্ত অক্ষাংশ নেমে 
আসতে কম শক্তির প্রয়োজন। তবে পৃর্বোশ্লিখিত 
লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, 

৪৯: অক্ষাংশ হচ্ছে চরম অক্ষাংশ, যার পর আর 

তীব্র তান তাঁরতমা হয না। 

+-- 49 তখন শত 3১109 6, ৬. 

কাজেই এই শক্তির কম শক্তিসম্পন্ন পদার্থ পৃথিবী- 

পৃষ্ঠের কোথাঁও নামতে পারবে না। 

গুধু অক্ষাংশের উপরেই নয়, ধিভিন্ন দ্রাঘি- 

মাংশেও এর বিভিন্নতা দেখা গেল। নিরক্ষবৃত্তে 

বিভিন্ন ভ্রাঘিমাংশে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আস! 

হয়েছে। পশ্চিম ভ্রাঘিমাঁংশ থেকে পুর্ব দ্রাঘিমাংশেই 
তীব্রতা বেশী। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর 
কেন্্রগামী কোন অক্ষের চারপাশে পৃথিবীর চৌন্বক 
ক্ষেত্র সর্বত্র সুসমঞ্জস নয় । 

আরে। পরীক্ষা করে জান! গেল, এই রশ্মি যে 
সকল ভড়িদ্বাহী পদার্থপুঞজের সমবাঁষে গঠিত হয়েছে, 
সেগুলি ধনাত্মক (051056 )। এই গব্ষেণার 

ক্ষেত্রে যাদের অবদান বিশেষ স্মরণীয়, তার] হলেন 

রসি, আলভারেজ, কম্পটন এবং আরে! অনেকে । 
এবার কল্সেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের কথা 

বলছি । প্রথম কথা হোলো! 20951810185 ১1)0৮/61 | 

€91১0/61” বলতে আমরা বুঝি রশ্ির পুঞ্জ (31009 

০6785) । সময়ে সময়ে দেখ। যায়, মহাজাগতিক 

রশ্রিপুঞ্জ পৃথিবীতে এসে পৌছায়! এটি কোন 

বিশেষ কারণে ঘটে থাকে, হঠাৎ এক সঙ্গে এসে 

পৌছায় না। 

রসি, ব্লাকেট প্রমথ পদার্থবিদেরা প্রথম এই 

ঘটনার সন্ধান পাঁন। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে বে 

মতবাদ আছে, ত। বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে 

হয়। কাজেই পে সন্ধে এখানে আলোচন] সম্ভব 

নয়। তবে ধীর! এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা নিয়েছেন, তদের মধো নাঁম করতে হয়-- 
ভাবা, হাইটলার কার্লসন প্রমুখ পদার্ঘহিদৃঘের। 

জ্বান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, হর্থ সংখ্যা 

এবার মহাঁজাগতিক রশ্মির উৎসের কথায় 

আাঁসা যাক। আগেই বলেছি এ-পর্যগ্ড এই সন্বদ্ধে 
সঠিক কোন উত্তর পাঁওয়া সম্ভব হম্ন নি; তবে খা 
পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কেই দু-চার কথ! বলছি। 

প্রঞ্ধ তথা দির ভিত্তিতে মহাজাগতিক রশ্মিকে 

ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে মহাজাগতিক রশ্মি 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কেনি স্থান থেকে এসে 
বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ পর্যস্ত পৌছায়, তাকে বলে 
মুখা জাগতিক রদ্মি (0110181165), আর যা বাঁযু- 

মণ্ডলের সবচেষে উঠ স্তর থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কিংবা 

তারও নীচে কিছুটা পর্যস্ত পৌছায়, তাঁকে বলা হস 
গৌণ রশ্মি (6০077021165) । 

এখন প্রশ্ন হলো এই মুখ্য জাগতিক রশ্মির উৎস 

কোথায়? কেমন করেই বা এর কৃষ্টি হয়? 

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতের উপর ভিত্তি 
করে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। 

অসীম শৃন্তের নক্ষত্র-জগতের বাইরে কোন স্থান 
থেকে- যাঁর দুরত্ব প্রায় ১১০ আলোক-বছর--এই 

মহাজাগতিক রশি আমাদের কাছে আসছে। বিশ্ব- 

্রক্গ/গড বিভিন্ন ছাঁক্াপথ নিয়ে ততরী। আমাদের 

সৌরজগৎ যার মাঁঝে রয়েছে, সে এই রকমেরই 
একটা ছায়াপথ । এই বিভিন্ন ছায়াপথের জগৎ প্রায় 

শৃন্ঠ, তবে মাঁঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান গাওয়া 

যায়| মহাজাগতিক রশ্মির উৎস এই রহ্শ্যময় 
স্বানেরই কোন এক জায়গাদ্দ। এই ধরণের চিন্তার 

নায়ক কম্পটন ও ব্লয'কেট। 

আবার অনেকের মতে, ক্রমবর্ধমান বিশ্বের 

প্রারস্ভিক বিস্ফোরণ এই প্রকার রশ্ির জনক | 

এরূপ চিন্তাধারার পেছনে যে কারণটি বর্তমান, 

সেটি হলে! এই ধে, প্রাথমিক রশ্মির মধ্যে প্রোটন ও 

ভারী কেক্জ্ীয় পদার্থ বিস্তমীন এবং এই রশ্মির মধ্যে 
অপরিসীম শক্তি রয়েছে । কাজেই যদি মনে করা 
যায় যে, জাঁগতিক বিশ্ফোরণজাত ভন্মরাশিই এই. 
রশ্মির উৎস, তাঁছলে উপরিউত্ত ধর্মগুলির ঠিক ঠিক 

কারণ পাওয়া যায়। অবশ এই ধর়পের বিক্ষোরিণ 



প্রপ্রিল, ১৯৬৪] 

“ঘটেছিল শ্রান্ঘ ৩১১৯৯ বছর আগে তখন সমগ্র 
বিশ্বের ভর ছিলি কেশ্রীভূত'অবস্থায়। এই ধরণের 

_ বিল্ফেরিণে প্রচণ্ড খশক্তিণম্পন্ন রশ্মির উদ্ভব অসগ্তব 

না ূ 

অবশ্ত ফেমির অভিমত একটু ভিন্ন রকম। 
প্রাথমিক রশ্মির মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের 

জন্তিত্বের কথ] চিন্তা করেই ফেমি বলেছেন যে 

জাগতিক রশ্মির উত্স আমাদের এই ছায়পথের 

মধ্যেই--এর বাইরে নত্ব। 

ই. টিলার, আর ডি. রিচমেয়র বললেন যে, 
জাগতিক রশ্মির উত্স এই সৌরজগতেরই কোন 
এক স্থানে শুর্বে কিংবা তার কাছাকাছি কাশ 

জানগায়। 

কিন্তু কেমন করে এত শক্তি উৎপন্ন হতে পারে? 

প্রথমতঃ মিলিকানের মতে পরমাথুর ধবংসপ্রাপ্থি ও 

তার ভর শক্তিতে রূপান্তরের ফলেই এঠ শক্তির 

সষ্টি হয়! ধবংসপ্রাপ্তির ফলে একটি পোটন থেকে 

প্রার় ১০৯ ই. তে।ণ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ধরণের 

পদ্ধতির প্রধ।ন ত্রুটি হলো এই য়ে এতে রশ্মির 

শক্তির উচ্চ নীম! (001১)1১51 1110)10) শির্ধারি 5 হয়ে 

যায়। 

দ্বিতীয়টি হলো মিলনে প্রস্তাবিত পদ্ধতি। 

তার মতে, জাগতিক রশ্মি-কণাগুলি তাদের শক্তি 

কথা 

মহাজাগতিক রশ সম্পর্কে দু-চার কথা ২৩৩ 

পায় ব্রহ্মাণ্ডের অভিকষজ ক্ষেত্র থেকে (05120 

01881 2৫14 01006 01১1%6136)1 কিন্তু এতেও 

সব ত্রুটি দূর হয় না। 
জাগতিক রশ্মির উত্স কোথায়--এই লমন্যা 

বিশ্ব-ততুবিদূ পণ্ডিতদের সমক্যা, পদার্থবিদৃদের নয় । 

পদার্থবিদৃদের সমস্থা হলো-_এর আসল স্বব্ধপ নির্ণন 
করা আর তারা! আমাদের জন্তে কফি করতে পারে, 

সে লশ্বন্ধে সমাক জানা। 

এই জাগতিক বশ্বি নিয়ে গবেষণার ফলেই 
পরম[ণু-কেন্ত্রের গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণার 

অনেক পরিবন্তন হয়েছে। 

মৌলিক কণাদের ক্ষেত্রে শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন 
ও নিউট্টনই দেই, পজিউ্ন ও মেসোট্ন নামে আরো 

ছুটি নতুন জিশিষ আবিষ্কৃত হলো। পিট্রন হলো! 

ইলেকট্রনেরই যেন সহোদর অর্থাৎ ইলেউ্রনেরই মত, 

কেবল এর এড়িতভর ধশাত্বক | এই প্জিউ্নের 

আবির যদিও আ।গ[রসন ও ব্রাাকেটের প্রচেষ্টার 

ফল, ঠথাপি তার আন্তিত্বের কথা ডিরাক অনেক 

আগেই প্রমথ কপেছিলেন। মেসোট্রণ সগ্থন্ধে প্রথম 

হলো-এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের 
মাঝামাঝি | ঠিক পজিউ্রনের মতই এর অস্তিত্বও 

অবশ্য জাগতিক রশ্মি নিয়ে গব্ষেণ।র কয়েক বছর 

আগেই প্রমাণিত হষেছিল। 



বিজ্ঞান-সংবাদ এ 
তাপ ও শব্দনিরোধক চাদর 

কুড়কীর কেন্দ্রীয় ভবন-নির্মাণ গবেষণাগার 

মিনারযাল উপের সঙ্গে পলিভিনিল ও ফেনল- 

ফরম্যালডিহাইড আঠা মিশ্রিত করিয়া তাঁপ ও 

শন-নিরোধক কঠিন চাদর প্রন্তত করিতে সক্ষম 

হইয়াছেন । ইহা তাপ-নিরোধক গৃহের দেয়াল বা 
ছাঠ শিষ/ণের টালি হিসাবে ধ্যবহর করা যাইতে 

পররে। 

ইম্পাত শিঞ্পের ব্রাইট ফার্নেসের জ্যাগের সঙ্গে 

ডোলোমাইট বা চুনাপাথর মিশ্রিত করিয়া মিনার্যাল 
উল তৈয়ার কর] হয়। এই দ্রেব্য ভারতেও পাওয়। 

যাস | মিনার্যাল উলজাত কঠিন চাদরে তাঁপ- 

পরিচলন শক্তি * ৩৪ হইতে কাঁজেই 
বাজারে প্রচলিত অন্ঠন্ত তাঁপ-শিরোধক দ্রবোর 

তুলনায় ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহ্কে। পরিক্ষার 

সাদ] মিনার্যাল উল হইতে কঠিন চাদর তৈয়ার 

করিলে তাহা খুবই মুপৃশ্থ হয়। প্রয়েজন 

হইলে ইহার উপরে রংও দেওয়] ৮লে। তবে 

তাহাতে জল-শোবণের ক্ষমত। কমিয়া যায়। ইহার 

আরও একটা গুণ এই যে; ইহ অগ্রি-নিরোধক । 

**৩৯ | 

লিগ নাইটজ।ত আপকাতরা হইতে পীচ 

শীয়েভেলি করিখানার লিগ আাইটঞাত আল- 

কাঁতিরা হইতে সড়ক নির্মাণের উপঘোগী পীচ প্রস্তুত 

করা যায় কিনা, তাহা! লইয়| মাদ্রাজের সড়ক- 

নিম্।গ গবেষণাগারে পরীক্ষা কর হইতেছে। 

এখানে লিগনাইট আলকাতরা হুইতে যে পীচ 

তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা স্থায়িত্ের দিক দিয়া 

কম্পল[জাত পীচের প্রা সমকক্ষ । তাহা ছাড়া ইছা 

উত্পাদন কন্দিতে খরচও কম পড়িবে । বর্তমানে 

সড়ক রিমীশের কাজ দেশে যে ভাবে বাড়িয়া 

গিয়াছে, তাহাতে গীচের চাহিদা ক্রমেই বুদ্ধি 
পাইতেছে। 

১৯৬৫ সালে নীয়েভেলি কারখানায় পুরাদমে 
উত্পাদন সুরু হইলে বৎসরে প্রায় ৪৬ হাজার টন 
আঁলক1ত_রা পাঁওয়! যাইবে । ইহাকে সহজে পীচে 
রূপান্তরিত করিতে পারপিলে পীচের চাহিদ। 

মিটাইতে পারা যাইবে | 

হলুদ রঙের ইট 

কেন্দ্রীয় ভবন-নির্মাণ গবেষশাগার পলিমটি 

হইতে রড়ীন ইট উত্পাদনের জন্ত গবেমণ| 

করিরাছেন। 

তাহারা দেবিয়াছেন মে, ইটের রং মাটি, 

রাসাষনিক লবণ ও তাপের উপর নির্ভর করে। ইট 

তৈমারীর মাটির সঙ্গে চুনাপাথর বা পাঁথরচুশ 
মিশ।ইয়া লইলে ইট লাল রঙের না হইগ্ন| পীতাভ 

ল।ল রডের হয়। ইহার সঙ্গে সোডিয়াম ক্রোব্।ইড 

মিশাইলে হঘুদ রঙের ইট পাওয়া যায়। চুন ও 

সোডিয়াম ক্রোর[ইডের পরিমাণ কম ব1 বেশী করিয। 
মিশ্রিত করিলে হালকা, গাঢ় বা নারাডী হলুদ রঙের 
ইট তৈয়ার করা যায়। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত 

মাটি হইতে অত্যধিক তাপে ইট প্রস্তুত করিলে 

তাহা গাঁড় হলুদ রঙের হইয়! থাকে। 

বিশুদ্ধ লবণ প্রস্তুতের নুতন পদ্ধতি 

উত্তর আমেরিকার একটি লবণ প্রস্ত্রতকরক 

প্রতিষ্ঠান শতকরা ৯৯'৯৯ ভাগ বিশ্ুদ্ধতাঁর লবণ 

প্রশ্থতের একটি সহজ পদ্ছতি উদ্ভাবন করিয়াছে 

প্রথমে পরিষ্কত লবণজলে সৈজ্ধব লবণ মিশাইগা 

উহ্থার তাপমাত্রা ৯, ডিগ্রী পর্যন্ত বধিত কর] হয়। 

এই তাপে সমগ্ব লবখ ক্লে গলিয়া যায়। কিন্তু 



এক্রিয। ১৯৬৪ | 

ক্যালসিয়াম পালফেট তখনও গলে না। এই 

অবস্থায় উহা! ছাকিয্া লইতে, হয়। ইহাতে প্রায় 
সমস্ত ক্যালসিয়াম সালফেট ছাকৃনিতে থাকি! 

য। ইহার পর বিশুদ্ধ লবণজল ঠাণ্ডা করিয়া ৫৪ 

ডিগ্রীতে আনিলে লবণ দাঁনা বাধিতে আরস্ত করে 

এবং ক্রমাহুয়ে পাত্রে শীটে জমা হইছে খাকে। 
এই লবণ পৃথক করিঘ্া রোটারী ফিপ্টাবে শুষ্ক 
করিলে বিশুদ্ধ লবণ পায় যাঁয়। " 

নারিকেল-ছোবড়া হইতে শক্ত কাগজ 

ডেরাড়ুনের খন গবেষণাগার নারিকেলের ছোড়া 

হইতে শক্ত কাগজ ঠ৬য়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে। 

তবে শুধুমাত্র নাগিকেল-চছাবড়ার মণ্ড হইতে কাগজ 

প্রস্তুত করাযায় না| ইহার সহিত দীঘ আশযুক্ত 
মণ্ড শঙকফরা ২৭ ত।গ মিশইয়া লইতে হয়। কিন্ত 

দীর্ঘ আশযুক্ত মণ্ডের পরিমাণ 6৫ ভাগ বৃষধি 

করিলে সেই কাগজ শক্ত হয় না। 

নারিকেল-ছোধড়ার কাগজ খুব শক্ত হন্ন। কিন্তু 

নারিকেল-ছোবড়ার মূশ্য বেশী বলিয়া কেবল মাত্র 

ধিশেষ কাজের উদ্দেশ্েই ব্যবহীরের উপযোগী 

শব্ব' কাগজ এইভাবে প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 

আভিনব বেলুন 

কষেক বছর অ।গে মাকিন নৌ-বাঁহিনীর সাজেন্ট 
ডেনিয়েল স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি ষেন সমুদ্রের 

গভীরে ডুবে মরতে যাঁচ্ছেন। কিন্তু হাতের কক্তী 
থেকে ছঠাঁৎ একটা বেলুন ভেসে উঠলো । বেলুনটি 

তাকে জলের তল! থেকে উপরে টেনে নিয়ে এল। 

তিনি সেই যান! বেচে গেলেন। 

কজ্জী থেকে বেলুনের আবির্ভাব আশ্চর্য বলে 
মনে হতে পারে, কিস্ত ডেনিয়েল এ নিয়ে ভাবতে 

লাগলেন। ভীর মনে হলো, জীবন রক্ষার জন্টে 
ছোট্র ফোন আঁধার তরী করতে পারলে তা কাজে 
লাগতে পারে। তারপর ল্যাশুন ম্যাকগিল নাঁমে 
আর একজন নৌ-সৈনিকের কাছে এই কথা 

বিজ্ঞান-সংবাদ ২৩৫ 

জানালেন এবং ছুজনে এই রকমের কোন জিনিষ 

উদ্ভাবনের জন্তে চেষ্টা করে ধেতে লাগলেন। 
ম্যাকগিল ছিলেন সুক্ষ, যন্ত্রপাতি নিষে কাজ 

করলার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তিশি গড়ি মেরামতের 

কাজ জানতেন। তাদের এই চেষ্টার, ফল ফললো-- 

উদ্ভাবিত হলো “একুয়া” নামে বন্্রট। তাসের 
বাক্সের মত ৮/]পট। ছোট একটি আধাস, কজী ধা 

হাতে বেধে ধাথা যায়। প্রাষ্টিকে তৈরী এ বাকের 

মধ্যে থাকে একটি প্রাষ্টিকের বেলুন। কার্য ডাই- 

অক্সাইডে শা আগ একটি ছোট্ট আধার। কাঁধন 

ডাইঅক্স।ইডের কোটার উপরে থাকে একটি 

বোতাম | পদী, সনুদ্র অথব! অন্ত কোশ জলপথে 

বেড়াবার সময় বিপদে পড়লে & বো ভামটি টিপলেই 

হলো। বোতামটি টিপলেই কাবন ডাইঅক্স।ইডের 
কোটার মুখ খুলে যায় এবং তাতে প্রার্টিকের 
বেলুনটি ফুলে ওঠে। কাবন ডইঅক্স।৯ড৬ ভণ্ড 

ভাসমান এই বেগুন দু-শ' পাঁউও ওজনের ভগ 
সইতে পারে। 

এলাজিক রোগীদের প্রাণরক্ষার অভিনব 
উপায় 

এক ধরণের অভিনধ ব্রেসলেট খহুলেধকের 
প্রারক্ষা করেছে। এই অভিনব খেসলেটেক় উদ্ভাবক 
আমেরিকার অনৈক চিকিৎসক--ডাঁক্তার মেরিয়ন 

কলিঙ্স। | 

দশ বছর হয় তার মেয়েকে ধন্থস্টঙ্কার ধোগ 

থেকে রক্ষা জগ্তে টিটেনাস আযাষ্টিটক্সিন ইন্জেক- 
শন দেওয়া হয়। এই ইনজেকশন মেয়েটির প্রকৃতিতে 
সথ্ হতো না। এই সম্পর্কে সে যে এলাজিক ছিল, 
তার বাবার ত| জাঁনা ছিল না। ফলে তান হলো 
জীবন সংশয়। আঘাত পেলে বা কেটে খেলে এই 

ইনজেকশন দেওয়া হয়। 
সুস্থ হয়ে ও$বাঁর পর তাকে যাতে ভবিষ্যতে 

আর এই ইন্জেকশন দেওয়া না হয়, তারই লিখিভ 

নির্দেশ তিনি তার. প্রত্যেকটি জাযা় ছুড়ে দিলেন। 



₹৩ঠি 

কিন্ত সেই ছোট্টি মেগ্জেটি যখন বড় হুক়ে উঠলো, তখন 

আর ডার নির্দেশ এই ভাবে পান ক্করা সম্ভর 

হলো না। 

অবশেষে ডাক্তার কলিন্সের মাথায় এলো 

রূপার ব্রেসলেটের কথা। 

খোঁফাই কর! থাকবেই, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ 

তাতে এই নির্দেশ তে 

ইনজেকশন দেওয়া মাত্রই রোগীর দেছে যে 

প্রতিক্রিা দেখ] দিবে, তাঁর বিবরণও এই ব্রেসলেট 

(থকে পাওয়া যাবে । ডাঃ কলিন্সের মেয়ের মৃত লক্ষ 

পক্ষ রোগী আছে। জরুরী অবস্থা রোগের 

ইতিহাস লেখা এই অভিনব ব্রেপলেটের দ্বার 

রাও বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভেবে কলিন্স 

পরিবার এই রকম ব্রেসলেট বিতরণ আরস্ত করেন। 

পাঁচ বছরের মধ্যেই এর চাহিদা এমন বেড়ে 

গেল যে, ডাঃ কলিন্সকে এর যোগান দেবার কাজে 

পুর! সময়ের জন্তে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী 

রাখতে হলো | এই অভিনব ব্রেসলেটটির নামকরণ 

কর! হয়েছে: “যেডিক এলা্ট”। আমেরিকার 

বাইরেরও বছ দেশ খেকে এপ জন্তে অঙর 

আসছে! যাগের চিফিৎস। সম্পর্কে বিশেষ সমস্থা 

আছে, এক্কপ প্রা ৮৫ হাজার লোক এই ত্রেসলেট 

পরিধান করছে। 

ওষধ সম্পর্কেই 

রোগ সম্পর্কেও সতর্কবাণী লেখা খাকে। 

এই মেডিক এলাটে কেবল 

বিশেষ নয়, আন্ত অনেক 

যেমন; 

কারে! কারোর দেহের কোপ অংশ কেটে গেলে 

রন্জপড়া বন্ধ হয় ন1। তাদের বলা হগ্ঘ হিমো- 

ফিলিদ্লাক্স। তাছাড়া বহমুত্র রোগে যারা ভোগে, 

তাদের অনেক স্ময় এই পোগে গুরুতর অবস্থা হয়| 

কোন, কোশ মোউগ্ডালকের হঠাৎ কোল বড় 

রকমের দুঘটনায় সশ্মুধীন হখার পর. বস 

- জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৭ শশ বর, রথ সংখা 

হয় মাতাঁজের মত। এর] সকলেই শুই ষেডিক 

এলাট ব্যবহার করে থাঁকেন। তার ফলে এখেকে 

পুলিশ নির্দেশ পায় যে, সে যাকে যাতাল বলে, 

স্থির করেছিল--সে আসলে মাতাল নব, তাকে 

পাঠানে হয় হাঁসপ।(তালে। 

এই ব্রেসলেটে তার নাঁম-ধাম লেখ! (51 

থাকেই, তাছাড়া থাকে তার রোগের বিবরণ, আর 
“্গপ। যাঁদের এটি থাকে .একট! টেলিফোন 

দেওয়া হয়) মেডিক আএনাটের দপ্তরে তাদের 

প্রত্যেকেরই রোখের ইঠ্িহাস ইত্যাদির বিশেষ 

ফাইল থাকে। এ দণ্তুরে ফোশ কর মাত্রই 

তা জান! যায়। এ দুরের সাহা দনের 

ফলে বছ ব্যক্তিপ প্রাণ রক্গ। পেয়েছে। 

দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান 
আইওয়া বিশ্ববিদ্ঞালয়ের হাসপাতালে কণিয়। 

বা অক্ষিগোকের স্বচ্ছ আবরণ সংরক্ষণের একটি 

নতুন পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ 

পঞ্ধাতঠে কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক 

মাস পধন্ত অধিকৃত অবস্থায় কশিয়া রাখা বাবে। 

কোন দুঘটনার ফণে অথবা চোখের রোগের 

দরুণ এ স্বচ্ছ আবরণ নষ্ট হয়ে যাদের পৃষ্টিশক্তি 

নষ্ট হয়েছে_-কোশ মুত ব্যক্তির চোখের এ 

জিনিসটি তুলে এনে এ সকল রোগ্বীর চোখে 

জুড়ে দিলেই তারা আবার দুঠি ফিরে পাঞ। 

যে সব হাসপাত।ল কনিদ্া সংগ্রহ করে থাকে, 

বহু ব্যক্কি তাঁদের চোখের এ জিনিষটি মৃত্যুর 

পুবেই পেখানে দান করে যায়। 

কমির। সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি ন্দাবিষ্ষারের 

পুর্বে দাতার বুস্যার *৬ খবর মধ্যেই লেটিকে 



এরিঝ,-১৯৯৪ ] 

কাজে লাগাতে হতো--নইলে সোট নষ্ট হয়ে 

যেত। 

আঁইওদাঁর চিকিৎসকেরা গ্রিসারিলের মধ্যে 

কলিয়্া তিন মাস পর্ধস্ত রাখতে পেরেছেন এবং ৩৬ 

ঘণ্টা পরেও অন্ত ব্যক্তির চোধে সেটি সফলের 

সঙ্গে ছুঁড়ে দিতে পেরেছেন। তাদের ধারণা, 

অনিরিষ্টকাল পর্বস্ত এ পদ্ছতিতে কনিকা 

অবিস্তৃত অবস্থায় রাখ! যাবে। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে 

ব্যবহার না করলে এখন আর কপির নষ্ট হবার 

আশঙ্কা নেই | 

এই ভাবে কনিয়া সংরক্ষণের সুবিধা অনেক । 

দুখটনায় বার! দৃষ্টি হারায়, তাদের দৃষ্টি ফিরে 

পাওয়ার ব্যাপারে এ কনিয়া-ভাগাগ খুবই সহায়ক 

ইয়ে থাকে। 

আইওয়ার আই ব্যাঙ্ক বা] কশিষা-ভ|গুার 

গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। এই ভাগডার আমেরিকার 

অগ্থান্ত স্থানের আরও «৫টি আই বাকের সঙ্গে 

মিলিত হয়ে একটি জাতীয় সমিতি গড়ে তুলেছে। 

ভাখর! বাঁধ সম্পূর্ণ 

ভাখর| বাধ আজ সম্পূর্ণ-সিমেন্টের গাথুশীর 

বাধ বিরাট প্রাচীপ্ের মত দাড়িয়ে আছে। 

বিশ্বের বৃহত্তম বীধ হিসাবে এইটি পিমাণের 

পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্ময় ২৩৭ 

প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমাদের ইঞ্জিনীদ্বাস্সগণ শতুদ 

নতুন সমস্টার সন্মুধীন হয়েছিলেন এবং সেগুলির 

সমাধানও তাখা করেছেন বিচিত্র উপায়ে | ভাখর!- 

নঙ্গল পরিকল্পনার মেরুদণ্ড এই ভাখর! বাধ। 

এই বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীয় জল আটুকে দিয়ে 

৫৫ মাইল এপলাক।য় বিস্তৃত একটি হুদ তৈরী হয়েছে, 

যার সাম হয়েছে গোখিন সাগর। বা-দিকের 

বিছ্যুৎ্-কেন্দ্রসহ 'এটি নির্মাণ করতে খরচ পড়েছে 1২ 

কোটি টাকা । 

ভাখবা-নক্রল পরিকল্পনার মত বুহৎ জলসেচ 

ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সামান্তই আছে। আট লঙ্গ 

কিলোওষ।ট বিছ্াৎ-শক্তি পাওয়া যাবে এখান থেকে, 

আর ৬৫ ক্ষ এক নতুন এলাকায় (পাঞ্জাব ও 

রাজস্থানের ) জলসেচ দেওয়া হবে। ভাখরার 

খাল দিয়ে যে জলযাবে, তার ফলে ১১ লক্ষ টন 

বেশী খাগ্চশন্য, ৮ লক্ষ গাট ভুলা আর ৫ লক্ষ টনেন্গ 

মত আখ ও অন্তান্ত পণ্যশস্ত পাওয়া যাধে। 

তাছাড়া] ৫*** গ্রামে বিদ্বাতেন্র আলো জলবে। 

কুটির শিপ বি পাবে_-বন্থ লোকের জীবিফার্জনের 

ব্যবস্থা হবে। ূ 

শওদ্র নদীর উপর বাধ দিয়ে পেই জলকে 

কাজে লগখাবাপ বহুদিনের স্বপ্প সফল হয়েছে। 

ভাখরা-মঞল জাতির শক্তি ও পমুদ্ধি বৃদ্ধি করবে। 



পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্ময় 
( বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ) 

জয়ন্ত বনু 

প্রাণী-জগত্ে সবার উপরে যার স্থান, সে হলো 

মাছুষ। আর মানুষের সর্বশ্রে্ঠ উপদাঁন তার 

বুদ্ধি] আবার সেই বুদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট ফল হলো 

বিজ্ঞান। প্রকৃতির ক্রমবিকাশ--যাকে আমরা 

বিবর্তন বলে থাকি--সে ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 

বিজ্ঞান যেন সেই রূপকথার সাত সাগর-ছেচা 
মাণিক, ধার আলোয় আশ্চর্য সব জগৎ চোখের 

সামনে খুলে যাঁয়।' বিজ্ঞানের সাহাযো আমাদের 

দৃষ্টি আজ ক্ষুদ্রতম কণার অন্তস্ভল থেকে বিশ্ব- 

্রন্মাণ্ডের দূর-দূরাস্ত পর্যন্ত ছাড়যকে পড়েছে। অন্য 

দিকে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মাচ্ষ ছুঃখ- 

দারিদ্রের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সঙ্গে লড়ছে, নিজের 

জীবনযাজার মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটাচ্ছে। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচদ্বের ফলে মানুধ যে বৈজ্ঞানিক 

মনোভাবের অধিকারী হয়, তাঁর শক্তিতেই পে 

'অঞ্তা ও কুসংস্কার ত্যাগ করে বিনম্র আত্মবিশ্বাস 
প্রাভ করে। পুরনে! যে জব ধারণা ও বিশ্বাস 

অগ্রগতির পথে পর্তগ্রযাথ বাঁধা হয়ে দাড়িয়ে 

থাকে, সেগুলিকে সহজেই সে অতিক্রম করতে 

পাঁে। এই সব কারণে কোন সমাজকে সুস্থ, সবল 

ও স্ুনার করে গড়ে তুলতে হলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 

অধ্যেই শুধু বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, 
জনসাধারণের মধ্যে তাঁকে ছড়িত্বে দিতে হবে 

অর্থাৎ বিজ্ঞানকে শুধু অতিথির আদর দিলে চলবে 
না, তাঁকে একেবারে ঘরের লোক করে ফেলতে 
হুবে। সেটা একমাত্র সম্ভব বিজ্ঞানের জটিল তত্ব 
ও তথ্যাদি সহজ অল ও আকর্ষণীপ্বভাবে মাতৃ” 

ভাষার ঘাধযমে সাঁধাযণ পোঁক ও ছোট ছোট ছেলে- 

মেয়েদেঙগ মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থার দ্বারা আচার্য 

সত্যেন্রনাথ বসুর সঞ্চতিতম জন্মতিথি উৎসব 
সমিতির উদ্ঘোর্গে ও “সাধে ফর চিলড্রেন” 

সংস্থার সহযোগিতায় বঙ্গীয় বিজান পরিষদ সম্প্রতি 

পদার্থ বিজ্ঞানের বিশ্রয়। নামক যে বিজ্ঞান- 

প্রর্শনীটির আফ্বোজন করেছিলেন, এটাই ছিল 
তাঁর মূল উদ্দোশ্টা। ১৬ই থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত আট দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্টিত হু 

২৬)নং আচার্য প্রফুপ্লচজ্জর রোডে রামমোহন 

লাইব্রেরী হলে। 

১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্থ ৩ ঘটিকায় 
প্রদর্শনীর উদ্ধোধন হয়। উদ্বোধন করেন ডক্টর 

যতীশচন্ত্র সেনগুপ্ত । উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভা- 

পতিত্ব করেন অধাপক সতীশরঞ্ন খাস্তগীর ও 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ কেন অধ্যাপক 

প্রিয়দারজন রায়। 

নামকরণ থেকেই বোঁঝা যাচ্ছে যে, প্রদর্শনীটি 

ছিল প্রধ।নতঃ পদার্থবিগ্যা বিষপ়নক। এর বিভাগ 

ছিল পীচটি-(১) অথুপরমাঁপুর জগৎ, (২) 
জীবনের রহন্যু, (৬) আমাদের পৃথিবী, (৪) পৃথিবী 
ছাড়িয়ে ও (৫) বিজ্ঞানের ইন্্রজাল। 

বস্তর অন্তরহস্ত অনুসন্ধান করতে গিয়ে 

বিজ্ঞানীরা বে ক্ষুদ্রতম জগতের সন্ধান গেয়েছেন 

তা হলো অণু-পরমাণুর জগৎ। আমাদের এই 

যে বিরাট পৃথিবী, ঘর বুকে কলকাতা সঙ্ছরের 

মত বেশ কয়েক লক্ষ সহর স্থান পেতে পারে, সেই 
পৃথিবীর তুলনায় একটি কমলালেবু ঘেমন আকারে 
নগণ্য, একটি কমলালেবুর তুলনায় আবার ঠিক 
এ রকমুই লগণযাকতির ছলে! একটি পরমাখু।. ওক 
একটি পরমাগু-পরিবারের. নাম. হলো আপু | : ছোট 
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ধাবে এই রকম কোটি কৌঁটি পরঘাণু-পরিব।র বা 
অপু দিয়ে সেটি গঠিত। অণু-পরমাণুরূপ পিলিপুট- 

৯দের রাজন আঙতনে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র হলেও 

এরা বিপুল শক্তির আধার। অথু-পরযাণু-জগতের 
লীলাবৈচিত্রা, পারমাণবিক শক্তির উৎস ও বাশ্তব 
ক্ষেত্রে এই শক্তি কিভাবে আহরণ করা যায়, তার £ 
পরিচয় দেওয়া ইয়েছিল প্রদর্শনীর প্রথম বিভাগে । 

কণু পরমাণু নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে- 
মিশে বছ জটিগ পদার্থের স্থষ্টিকরেছে। আবার 

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময় 

কোন ধুলিকণাকে বদি বিশ্লেষণ করা ধার, দেখা | 

/ জেনেছেন, 

পার. - “স্যার. এর, অক 

৭:2৪ 

আর মানুষের জীবন অিঠবাছিত হ্প্ন যে 

পৃথিবীর,বুকে, সেই পৃথিবী সম্ঘন্ধে বিজ্ঞানীরা ঘা 
সেটাই ছিল 'আমাঁদের পৃথিবী” 

শীর্ঘক প্রদর্শনীর তৃতীয় বিভাগের দর্শনীয় বিষয়। 
ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত হলেও 
পৃথিবীর অভ্যন্তর, সমু্রের তলদেশ, তৃ-পৃষ্ঠের 
উপরের বাষুমণ্ডল--এপবের সঙ্গে আমাদের প্রতাক্ষ 

ই কোন যোগাযোগ নেই । এষ সব ছুর্গম বা অগম্য 

.স্থলের অনেক তথ্য উদঘাটন করেছে আধুনিক 
বিজ্ঞান। পৃথিবীর একেবাবে অন্তরের অস্বস্তাগ 

“পৃথিবী ছাড়িদ্ে বিভাগের একটি অংশ 

এই সব জটিল পদার্থ থেকেই হুট হয়েছে জীবন। 
পদ্ার্থবিদ্কার নানারকম পরীক্ষার সাহায্যে এই 

জীবন ও জীবনের আধার যে দেহ, সেই দেহ 

সশ্বদ্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান 

পেয়েছেন । পক্ষান্তরে, দেহের বিভিন্ন অংশের 

সঙ্ষে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা খুঁজে গেয়েছেন নানারকম 
স্ত্ের সাৃশ্ঠ--যেষন, চোখের সঙ্গে লেন্সের, কানের 
সঙ্গে ধাইক্রোফোদের | এই সব বিষয়ের সংক্ষিপ 
'আক্তাস দেওয়া হয়েছিল ০৪ রহশ্য' নামক 
.বিজাঁগটিতে। 

থেকে সুর করে আকাশে প্রায় হ।জার মাইল বিশ্তুত 
তার যে বাতাবরণ, সেই পর্যন্ত সমস্ত অঞ্জট।ই 

ছিল “আমাদের পৃথিবী, বিভাগের বিষশ্ববস্ত্ুর 

এলাক1। 

পৃথিবীতে বাস করেও বিজ্ঞানীর! দূর আকাশের 
গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞ/ন আহরণ করেছেন, বড় 

বড় দুরবীক্ষণের সাহায্য তার! রাত্রির পর রাত্রি 
পর্যবেক্ষণ চাঁপিয়েছেন। বেতায়-্দূরধীক্ষণের 

সহায়তায় সম্প্রতি, তাদের আমের পরিধি অনেক 

বেড়ে গেছে. আবার, ব্রঙ্থখের এপার-ওপার 
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সব দিক থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর 
উপর এসে পড়ছে, তাঁদের মাধ্যমে আকাশের 

দুরতম অঞ্চলের পরিচদ্ পার চেষ্ট! করছেন 

বিজ্ঞানীরা 1 বিশ্ব্রহ্মাণ্ডের জশ্রহন্ত উদ্বটনে আজ 

ভারা সচে্। অগ্ত দিকে, গ্রহ থেকে গ্রহ্থান্তরে 

যাত্রার পরিকর্পনাও সুর হয়ে গেছে! রকেট টতরী 
হয়েছে, তৈরী হয়েছে স্পুটনিক এবং আরও ক 

রকমের করিম উপগ্রহ | 'প্রথবী ছাড়িয়ে" বিভাগে 

এই সব বিষয় গুলির অবতরণ] কর! হয়েছিল 

মানুষ আঙ্গও নানারকম অলৌকিক শক্তিতে 

ভাল ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর, ৪র্থ সংখ্যা 

সাহায্যে বোঝালো হয়েছিল) বোঝাবার ভার 
নিয়েছিল ব্রা্ধ বালিকা বিছালর়, বেখুন কলেজীক্লেট 
দুল, স্কটিশ চা কলেজীযেট ছুল ও সাউথ পয়েন্ট 

স্কুলের, ছাত্রছাত্রীরা । এই সব ছাছাত্রীদের্র 
উপস্থিতি ও সহযোগিতা প্রদর্শনপুর আকর্ষণের 

তান্ত ঠম বিষয়বস্ত হয়ে উঠেছিল। একথা প্রান 

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পদার্থ 

শিজ্ঞানের বিস্ময়ের চেষে কোন অংশে কম বিশ্মাষ- 

কর হধ নি এই সব ক্ষুদে বক্তাদের কাছ থেকে 

বিজ্নের জটিল বিষদ্গুলির সহজ ও হুন্দর ব্যাধ্য।। 

28৫1২. 
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“জীবনের রহম্য' বিভাগের ক্ষুদে বক্তারা বক্তৃতার জন্তে তেরা হচ্ছে। 

বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে তাঁদের এত্রজ|লিক 

কম তায় | বিজ্ঞীনের তৈরী ইন্্রজালের কাছে অন্য 

সব ইঞ্্রজালই কিন্ত মান হচ্গে যায়| তবে এই 

8ইজ জালকে বাখ্যা করতে কোঁন অলৌকিক শক্তির 

দরকার করে না-_এর পিছনে রফষেছে মানুষের বুদ্ধি 

ও পরিশ্রমপ্রহ্ত বিজ্ঞানের প্রয়োগ । প্রদর্শনীর শেষ 

বিভাগে শব্দের ছবি, চোর্ধর] কল, দূরশিয়ন্্রিত 

বাস ইজ্যাদির মধ্য দিয়ে এম্্রজীলিক বিজ্ঞানের 

পরিচয় দেওয়া হয়েছিল । 

" প্রদর্শনীর বিষগ্রবস্তগুলি চার্ট, মডেল ও যঙ্ত্ে 

এদের তত্বাবধানের ব্যাপারে প্রদর্শনী সঘিতিকে 

ধারা সাছাষা করেছেন, ভারা হুলেদ-বাক্ষ- 

বালিকা বিগ্কালয়ের তটিনী আঢ্য ও গায়ত্রী দাশ, 

বেখুন কলেজীয়েট স্কুলের টুটুল গুছ ও মায়া রায়, 
স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুলের মিরোদবরণ পতি 

এবং সাউথ পয়েপ্ট কুলের অশোক. রা | 
সমত্ত প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়েছিল বাংলা 

ভাষায় । ১৮৯৬ খৃ্টাবেই রবীজানাঁথ লিখেছিলেন, 
“.-." বিজ্ঞান যাহাতে সর্ধসাধারশের দিক সুগম 
হয, সে উপাত্ব অবলঙ্গন করিতে হইবে, একেবারে 
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মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-্চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া -দিতে 

হইবে ।” স্বাধীন ভারতে আজও কথাগুলি প্মরণ 
করবার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আচার্য সত্যেন্্র- 

নাধি একাধিক বার তার দেশবাসীকে তা জানিয়ে 

ছেন। বাংল! ভাষার বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব 

পুস্তক রচিত হয়েছে ও মে সব পত্রিক! প্রকাঁশিত 

হচ্ছে, প্রদর্শশী উপলক্ষে সেগুলির কিছু নমুন! 

উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর যে ন্মারক-পত্র 
প্রকাশিত হয়, তাতে প্রদর্শনী-পরিচিতি ছাড়াও 

পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্বন্ন ২৪১. 

গিয়েছিল, প্রদর্শণী সমিতির কর্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহে 

তা প্রেরণা জুগিয়েছে। 

বহু খাঁতনাঁমা বিজ্ঞানী ও মনীমী প্রদর্শনীটি 

দেখতে এসেছিলেন | অধ্যাঁপক দেবেজ্রমোহন 

বন্থু প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্ত- 

গুলি সম্পর্কে ক্ষুদে বক্তাদের সঙ্গে আলাপ- 

আলোচনা করেন। আচার্য সতোকজ্জনাথ আসেন 

ছুপ্িন| উপশ্থিতিতে দেখা যায়--ক্ষুদে 

বক্তারা নিজেদের বডৃন্।র শেসে সানন্দে ও 

পি তার 

প্রদর্শনীর সামনে দর্শনাথরঁদের “কিউ, 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্ট1 ও বাংল! ভামাঁয় বিজ্ঞন- 

সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং দৃষ্টাস্ত 

হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে পুর্বস্থরীদের কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অংশবিশেষ | 

প্রদর্শনীতে জনসমগম হয় আশার অতিরিক্ত | 
কখন কখন প্রবেশ-দ্বারের সামনে লঙ্বা “কিউ'তে 
দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্তে দর্শনার্থাদের 
বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তা সর্তেও 

তাষের মধ্যে ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা 
ঠা? 

শ্রদ্ধার সঙ্গে শোতাঁর ভূমিকা 

বঙ্গভাষাবিশ|পদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

এসেছিলেন একদিন। আঁর একদিন এসেছিলেন 

প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। 

প্রবেশ-দ্বারের সামনে লঙ্খা “কিউ” দেখে তিনি 

বলেন, “সিনেমা হলের সামনে “কিউ” দেখেছি, 
“কিউ' দেখেছি খেলার মাঠে, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্তে 
যে এসব “কিউ' হয, তা তে! আগে কখনও ধেঁথি নি। 

এ তো ভারি আনন্দের জিনিয দেখলাম)” এদের 

গরহণ করছে। 



১২৪২ 

সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্তে প্রদর্শনী সমিতি 

এদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে ব্বতজ্ঞ। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে সুরু করে বহু সরকারী 

ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বড শিক্ষা ও শিল্পকেন্ত্ 

প্রদর্শনী সমিতিকে সাহ।যা করেছেন। ব্যক্তিগত- 

ভাবেও সহায়তা করেছেন অনেকে । এদের 

সকলকেই প্রদর্শনী সমিতি আন্তরিক ধন্যবাদ জাঁপন 

করছে। 

স্টেট্স্ম্যানি যুগান্তির। অমৃতবাজার পত্রিকা, 

বন্গুমতী, অনিন্দাবাঁজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান 

স্ট্যাপ্ডার্ড প্রভৃতি দৈনিক ও অমৃত, দেশ প্রভৃতি 

সাপ্তাহিকে প্রদর্শনী সম্পর্কে সপ্রশংস সংবাদ 

পরিবেশিত হয়| স্টেট্স্য্যানে এই ধরণের কথা 

বলা হয়--ষে সব নেরাশ্তবাদী জীবনের সখ 

ক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজের অধংপতনের লক্ষণ 

দেখেন, তাদের ভুল ভাবার জন্যে প্রদর্শনীটি 

দেখা উচিত। 

জ্ঞান ও বিজ্ধান [ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা! 

একথা বোধ হয় বলা চলে ধে, প্রদর্শনীটি 

তাঁর শীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রমাণ করেছে, 

আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান 

সম্পর্কে আজ যে ওঁৎস্ত্রক্য ও আগ্রহ দেখ! যাচ্ছে, 

স্যোগ ও সুবিধা পেলে আমাদের দেশ বিজ্ঞান 

চর্চায় অন্ত যে কোন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে 

পারবে। 
প্রদর্শনী সমিতি বারা! পরিচ।লনা করেছিলেন, 

তাঁর! হলেন- দেবেজ্্রনাথ বিশ্বাস, জয়স্ত বা, 

স্টুভাঁষচঙ্্র পরিমলকান্তি ঘোষ, দিলীপ 

বনু, অনিল রায়চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী, শান্তিময় 

চট্টোপাধ্যায়, সীতেশ রায়, বেদাস্ত সিংহ, অশোক 

দেবনাঁথ, বক্কণ চক্রবর্তী, অনিলকুমার ঘোঁষ।ল, 

শুভেন্দু দত্ত, দীপক বনু, পঙ্কজ রায়, নলিনী 

চৌধুরী, অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীজ্্রনাথ বনু, 

প্রীতীশ সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোঁরদাস 

মুখোপাধ্যায় | 

রায়, 



কিমোর বিজ্ঞানীর দণ্ডর 

টেলিফোন আবিক্র্ত আলেকজেগ্ার গ্রেহাম বেল 
১৯২২ জালের ২রা অগাষ্ট সমগ্র আমেরিকায় টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা 

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কোন যান্ত্রিক গোলমাল বাঁ অস্তর্থাতী কার্কলাঁপের 
ফলে নয়, বিশ্ববিখ্যাত টেলিফোন আবিষ্বর্তা আলেকজেগার গ্রেহাম বেলের প্রতি 

শেষ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্তেই সমগ্র দেশে টেলিফোনে যোগাযোগ ব্যবস্থ। 

কিছুক্ষণের জন্তে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ ব্ছর বয়সে এ দিনটিতেই তিনি 
লোকাস্তরিত হন। 

টেলিফোন আবিষ্কারের মতই তাঁর জীবনও রোমাঞ্চকর, আকম্মিকভাবেই তিনি 

এই বিরাট আবিষ্কার করেছিলেন। একটিমাত্র টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে একই সঙ্গে 

বহু খবর প্রেরণ কর! যায় কি না-_-অর্থাৎ “হারমনিক টেলিগ্রাফ নিয়ে তিনি তখন গবেষণ। 

করছিলেন। এ সময়েই তার মাথায় এলে। বিহ্যৎ্প্রবাহের মাধ্যমে দুর-দূরাস্তবে 
মানুষের কথ! পাঠাবার কল্পনা । 

১৮৭৪ সালে তিনি তার বাবাকে একটি চিঠিতে লিখলেন--শব করবার সময়ে 
যেমন বাতাসের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে, বিছ্বাৎ-প্রবাহে ঠিক সেই রকম তারতম্য স্থষ্টি 
করতে পারলে আমিও টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কথাবার্ত। স্থানাস্তরে 

প্রেরণ করতে পারবো । ূ 

শব্দ-বিজ্ঞান বা আযাকোট্টিক-এ তিনি বিশেষজ্ঞ হলেও তড়িৎ-বিজ্ঞাঁন সম্পর্কে ভার 
জ্ঞানের তেমন গভীরতা ছিল না। এ ধরণের বিছ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কি না 
সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন ন।। তিনি তার হার্মনিক টেলিগ্রাক নিয়ে গব্ষণ। 
চালিয়ে যেতে লাগলেন। অগ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ পেয়ে গেলেন পথের সন্ধান। 

এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আকারের পাতলা! ধাতব পাত্তের মধ্যে বিভিন্ন গুকার 
বিছ্যৎ-্প্রবাহ সঞ্চারিত করে নান। রকমের কম্পন, তথ! শব্-তরঙগ সি কর! হচ্ছিল। 

একদিন দেখ! গেল, এ সব পাতের মধ্যে একটি পাত খুব শক্ত করে আটা আছে। 



২৪$ | ভান ও বিজ্ভান | ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

টেলিগ্রাফে ট্র্যান্সমিটার ব। প্রেরক যন্ত্রের চাবি চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ায় গ্রাহকযন্ত্রে 

শব্দের স্থষ্টি হয় তার জন্যেই বেলের সহকারী টমাস ওয়াটমন এ পাতটিকে একটু টিল! 
করতে চাইলেন। এর ফলে যে শব্দ হলো, তাতে অন্যান্য পাতগুলিও বেজে উঠলো) 

এমন কি, পাঁশের ঘরের একটি তাঁরেও--যাতে কোন বিছ্যুৎ-প্রবাহ ছিল ন।--সেই আঘাত 

এসে লাগলো, এবং উৎপন্ন হলো একই রকমের স্পন্দন। তাতেই প্রমাণিত হলো”-ষে 

রকম শব্দ স্পন্দন প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল, ঠিক সেই রকম স্পন্দনই গ্রাহক যন্ত্রে উৎপন্ন 
হয়েথাকে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ম্ধ্যমে কথাবার্তা চাঁাবার যে স্বগ্র তিনি দেখে 

এসেছেন, এই হলে তার সার্থকতার প্রথম পদক্ষেপ । 

তারপর এই পরিকল্পনার যথেষ্ট উন্নতি হলো। টেলিফোনে প্রথম আলাপ 

হয় ১৮৭৬ সালের ১০ই মা্--বেল আর ওয়াটপনের মধ্যে । তখন গ্রাহক ও প্রেরক 

যন্ত্র ছিল একই। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এটি প্রথম প্রদশিত হলো, এ বছরেরই 

মে মাসে বোষ্টনস্থিত আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান আাকাডেমীতে। তারই এক মাস 

পরে প্রদশিত হলো ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনীতে, ১৮৭৬ সালের জুন মাসে! তারপর 

সমগ্র বিশ্বেই ধীরে ধীরে প্রচলিত হলো টেলিফোন । কয়েক বছরের মধ্যেই এই যন্ত্রটি 

প্রাত্যহিক জীবনের অপব্িহার অঙ্গ হয়ে দাড়ালো । 

আবিষ্কারের চার বছর পরে, ১৮৮০ সালে আমেরিকায় ছিল ৫* হাজার টেলিফোন। 

আজ সেই সংখ্যা ৭ কোটি ৮* লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ আমেরিকায় বর্তমানে 

প্রতি এক-শ' জনের মধ্যে ৪২ জনেরই টেলিফোন রয়েছে । ২৪ ঘন্টার মধ্যে 
আমেরিকাবাসীদের গড়পড়তা স্থানীয় কল হয়ে থাকে প্রায় ২৫ কোটি এবং দূরবর্তী কল 

হয় প্রায় ৯০ লক্ষ । 

আলেকজেগ্ডার গ্রেহাম বেল ১৮৪৭ সালের ৩র। মার্চ ক্ষটল্যাণ্ডের এডিনবরায় 

জন্মগ্রহণ করেন। বেল তার বাবা আলেকজেগ্ডার মেলভিল বেলের কাছ থেকেই 

টেলিফোন আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ধ্বনিতত্ববিদ্ বা 

ফোনেটিষ্ট। মেলভিল বেল লগুনে মুক্-বধিরদের কথা বল! শেখাতেন এবং বক্তুতাদান 

সম্পর্কে শিক্ষকতা করতেন । এডিনবর! বিশ্ববিষ্ভালয় এবং লগ্জন ইউনিভারলিটি কলেজেই 

গ্রহাম বেলে পড়াশুনা করেন। তার বাবার শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙে তার ছেলেবেল। 

থেকেই পরিচয় ছিল। সেই পদ্ধতি নিয়ে তিনিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কুকুরের 

বাগগ্ত্র অনেকট। মানুষের মত আওয়াজ করতে পারে কিনা, ছেলেবেলায়ই তিনি 
সে বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন । ূ 

তরুণ বয়স থেকে গ্রেহাঁম বেল ভীষণ পরিশ্রম করতেন ; ফলে তার শরীর ভেঙ্গে 
পড়ে। স্বাস্থালাভেব জন্যে এলেন আমেরিকায়--ভাঁকে বোষ্টনের ববির বিগ্ালয়ে একটি 

ষাষ্টারীর কাজ দেওয়া হলে! । বধিরদের কথাবল। শেখানই ছিল তার কাজ। এক্ষেত্রে 
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বিশেষ সাফল্য প্রদর্শনের ফলে তাঁর চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, আমেরিকার নান? স্থানের 

বধিরদের বিগ্ভালয় থেকে ডাক আসতে লাগলো । এ. সময়ে তিনি তার শিক্ষণ-পদ্ধতি 

শেখাবার জন্তে একটি ট্রেনিং দ্কুল খোলেন | পরে তিনি বোষ্টন বিশ্ববিদ্তালয়ে অধযাপনার 
কাজ নিয়েছিলেন। 

বধিরদের কল্যাণের জন্তেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন । টেলিফোন আবিষ্কারের 

পরেও তাদের সেবায় তার কোন ক্রটি ঘটে নি, উদ্ধম আদৌ শিথিল হয় নি। 

শব্দ-বিজ্ঞান এবং কথা বলা সংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে ভিনি পিতৃপুরুষ থেকেই 
অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেছিলেন । বধিরতা বংশ পরম্পরায় চলে আস কিনা, সে সম্পর্কেও 

তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন । 

ফটোফোন, অডিওমিটার, ইন্ভাকৃশন ব্যালেন্স এবং ফনোগ্রাফের নিলিগ্ি,কা।ল 

ওয়াক্স রেকর্ডারের আবিষ্করতাও তিনিই আলোক-তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ করে 

ফটোফোন, আর অডিওমিটার হচ্ছে বধিরদের একটি যন্ত্র এবং মানবদেহে কোন ধাতব 

বন্ত থাকলে, তা নির্ণয় করে ইন্ডাকৃশন ব্যালেন্স। 

জ্ঞানলাভের জন্তে তার ছিল অদম্য আকাজ্জ। এবং নানা বিষয়ে ছিল তার প্রবল 
আগ্রহ । তবে মান্বষের কল্যাণ-সাধন ও মাঁনব সেবাই ছিল তার জীবনের উদ্দেশ্য । তার 

তথ্যসন্ধীনী মন বিবিধ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছে । “সায়েন্স নামে সাময়িক পত্রটি ১৮৮৩ 

সালে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটিই পরে আমেরিকান আাসোসিয়েশন 

ফর দি আযডভাম্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর সরকারী মুখপত্র পরিণত হয়। ওয়াশিংটন 
সহরে স্মিথসোনিয়ান ইনগ্রিটিউশনে, আযান্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরী অর্থাৎ জ্যোতি- 
পদার্থবিজ্ঞান মানমন্দিরটিও সামান্ত অর্থ সংগ্রহ করে তিনিই স্থাপন করেন। 

জীবনের শেষ পঁচিশটি বছর বিজ্ঞানী বেল ব্যস্ত ছিলেন বিমান সংক্রান্ত নান। বিষয়ে 

গবেষণ। নিয়েই । তারই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৭ সালে এরিয়েল এক্সপেরিমেন্ট আসো 
সিয়েশন নামে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এই সংস্থায় বু বিজ্ঞানীই যোগদান করেছিলেন 

এবং তাদের চেষ্টায় ফলে হাইড্বোপ্লেন তৈরী সম্ভব হয়। 

তখন নানারকমের ঘুড়ি গড়ানোই ছিল তার সখ। তার কেপ ব্রিটন দ্বীপের 

গ্রীষ্মাবাস থেকেই তিনি ঘুড়ি গুড়াতেন। এক ধরণের ঘুড়িও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 
এবং যে বৈজ্ঞানিক স্বত্র অনুযায়ী তৈরী করেছিলেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই কাজে 

লাগানো হচ্ছে। | 

বেল পরিবার ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাঁধী। কিন্তু আলেকজেগার গ্রেহাম বেল 
ছিলেন আমেরিকার নাগরিক । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমেপ্িকার বিজ্ঞানাহুলীলদ 

ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার ছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা । 



পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
ভূমিকম্পের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে ভূকম্পবিদেরা পৃথিবীর ভিতরকার 

অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন । 

এত'দন আমাদের ধারণ ছিল-_পৃথিবীর আকৃতি কমলালেবুর মত, উত্তর ও দক্ষিণে 
কিঞ্চিত চাপা! কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার জিওডেটিক সার্ভের পরধবেক্ষণের ফলে জানা 

গেছে--উপর দিকের অর্ধেকট? কমলালেবু ও নীচের দিকের অধেকট। আপেলকে একসঙে 

জুড়ে দিলে যেরূপ দেখায়, পৃথিবীর আকৃত্িটা ঠিক সেইরূপ । প্রথিবীর অভ্যন্তর ভাগের 

বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে এই সব জটিল আকৃতির কথ! বাদ দিয়ে ধরে নেওয়া যাঁক, 

পৃথিবীট। একট গে'লক এবং এর অভ্যন্তর ভাগও গোলকাকারে স্তরীভূত। এই গোলকের 
ব্যাম হচ্ছে--৭৯০০ মাইল, অর্থাৎ ১২৬৪০ কিলোমিটার 

পৃথিবীর অভাস্তরের এই স্তর গুলিকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । 

প্রথম ভাগটির নাম- পাপলিক স্তর (5601106001গ 18521)। এই স্তরে অনেক 

রকম জীবজন্তর ছাপ দেখতে পাওয়! যায়। কারণ সত জীবজন্তর পলি পড়ে এই স্তরটির 
উৎপত্তি হয়েছে । এই স্তরের গভীরত1 বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশে 

এই স্তরের গভীরতা সবচেয়ে বেশী, আবার ইংল্যাও্ ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে এই স্তর 

নেই. বললেও চলে । এই স্তরের ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ২ শ্রযাম থেকে ২৭ গ্র্যামের 
মধ্যে। পৃাথবীর অড্যন্তর ভাগের বাকী অংশটুকু তিন ভাগে বিভক্ত । এই বিভাগগুলির 
নাম হলো” ক্রাষ্ট, ম্যান্টাল ও কোর । এদের মধ্যে ক্রাঞ্টের বেধ সবচেয়ে কম--৫০ 

কিলোমিটারের কাছাকাছি এবং বাকী অংশটুকু হচ্ছে ম্যান্টাল ও কোর । এদের 

বেধ প্রায় সমান। ১নং চিত্র জরষ্টব্য। 

পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে ক্রাষ্টের উষ্ণত1 অনেকটা বেশী। প্রথমাবস্থায় 

পৃথিবী একটা জ্বলস্ত লৌহপিগ্ডের মত উত্তপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ার 
ফলে এর উপরিভাগের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে গেছে। কিন্ত ভিতরের দিকট। পূর্বের 
মত আজও গরম আছে। কাজেই আরও ভিতরের দিকে গেলে তাপমাত্রা! ক্রমশঃ বৃদ্ধির 
দিকেই যাবে। এই উঞ্ণত। বৃদ্ধির হার হচ্ছে-_প্রতি ৫* ফুটে ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট | 

মাটি খু'ড়ে আজ পর্যস্ত মাত্র ছ'মাইলের ভিতরকার উ্ণত পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। 

ভূকম্পবিদের। নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে আরও নীচের উষ্ণতার কথ। জানতে 
পেরেছেন। এই ক্রাষ্ট আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত । | 

ক্রাষ্টের উপরিভাগের স্তরগুলি বেশ শক্ত। এই ভাগটার প্রায় সবটাই শক্ত 
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গ্র্যানিট পাথরে তৈরী। একে বলা হয় গ্র্যানিট স্তর । এই সুরের বেধ প্রায় ১১ কিং 

মিঃ এবং এর ঘনত্ব প্রতি' ঘনসেন্টিমিটারে ২৪৫ গ্র্যাম |, ঃ 
এর নীচের শিলাগচজি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও নরম। ভূকম্পবিদেরা এই স্তরটির নাম 

দিয়েছেন_ব্]ালপ্টিক (9397581010 '1956:) বা ইন্টারমিডিয়েট স্তর (]7)51000601916 

19561) | এই স্তরটি প্রধানতঃ ব্যাসপ্ট জাতীয় শিলা দিয়ে তৈরী । এর বেধ ২৪ কিলো" 

১নং চিত্র । 

মিটারের কাছাকাছি এবং প্রতি ঘনসেন্টিমিটাঁরে ঘনত্ব প্রায় ২৮ গ্রাম । এই স্তরগুলির 

গভীরতা কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়--এমন কি, কোন কোন জায়গায় গ্রানিট স্তর 

দেখাই যায় না, যেমন--কানাডায় গ্র্যানিট স্তর একেবাবে নেই বলেই ভূকম্পবিদের! 

মনে করেন। তবে নানারকম পরাক্ছার ফলে দেখ! গেছে 'ষে, প্রায় সব জায়গায় 

ব্যাসপ্ট স্তর কম-বেশী আছে। 
ক্রাষ্টের একেবারে তলদেশে একটি কালো ও মোটা রেখা দেখতে পাওযষা যায়। 

এই রেখাটি ভূকম্প'বদৃদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তারা এর নাম দিয়েছেন 

মহরোভিনসিক ডিসকন্টিনিউটি (09001051515 41500061781) । এখানকার তাপ 
ও চাপ অন্যান্য স্তরের চেয়ে অনেক বেশী। তাই এখানকার শিলাগুলি বেশ 
কিছুট। তরল। এদের বল! হয় ম্যাগমা। সাধারণতঃ এই জায়গ! থেকেই আগ্নেয়গিরির 
উৎপত্তি হয়। কোন প্রকারে একটু ফাটল গেলেই এই ম্যাগমা লাভার আকারে 
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উপরে উঠতে খাঁকে। অনেক সময় মহরোভিলিক ডিস্কন্টিনিটটির উপরেও 

আগ্নেয়গিরির উৎপত্তিংহয়। ৃ এ | 
যে ক্রাষ্ট্ের কথ বলা হলো, সেটি হচ্ছে মহাদেশীয় ক্রা্ট। সমুক্জের নীচের ক্রান্ট 

কিন্ত এই রকম নয়। মহাদেশীয় ক্রা্টে গ্র্যানিট' স্তর সবচেয়ে বেশী, কিন্ত সমুদ্রের 

নীচের ক্রাষ্টে গ্র্যানিট স্তর একেবারে থাকে না। এই সব জ্রাষ্টের মুরুতে আছে 
ব্যাসস্ট বা ইণ্টারমিডিয়েই স্তর। আবার সব ক্রাষ্ট সমান পুরু নয়। মহাদেশীয় 

ক্রাষ্টের চেয়ে বড় বড় পাহাড়-পর্বতের তলার ক্রাষ্টের রেধ প্রায় ছিগুণ। তাহলে 

বুঝ। গেল- ক্রাষ্ট প্রধানতঃ তিন ভাগে অর্থাৎ গ্র্যানিট স্তর, ব্যাসস্ট স্তর ও মহ রোভিসিক 

ডিস্ক্ট্িনিউটিতে বিভক্ত । ২নং চিত্র দ্রষব্য। 

ক্রাষ্টের পরের বিভাগটির নাম হচ্ছে মান্টাল। এই বিভাগটি সবচেয়ে বেশী 

শক্তু। প্রায় সমস্ত ভূমিকম্পের উৎপন্তি এই বিভাগটির মধ্যে হয়ে থাকে, ম্যান্টালের 
এই শক্ত ও মজবুত গড়ন দেখে বৈজ্ঞ।নকেরা মনে করেন, পৃথিবীর মূল উৎপত্তি সম্ভবতঃ 

6071177511, 

১ নি, উ/1/// 
৬২৬ টি এ রি 4 /// 

রি: চিনির: 17 

1717 ১ // 

্ 2১ 
্্ 
০৬ 

খনং চিন্র। 

ছোট ছোট বন্ককণার সমগ্রির সাহাযোই হয়েছিল । এই বিভাগটি ২৯০ কিলোমিটার 

পুরু। প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে এর ঘনত্ব প্রায় ৪২ গ্র্যাম। ভূকম্পবিদ্দের ধারণা 
ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, আয়রন-সিলিকেট ও অলিভিন-_এই তিনটি জিনিষের দ্বারা 
ম্যান্টাল তৈরী । তবে এদের মধ্যে ম্যাগ্নেলিয়াম মিলিকেটের ভাগ সবচেয়ে বেশী । 

সাধারণতঃ ম্যান্টালের মধ্যে ছুটি ডিস্কন্টিনিউটি দেখতে পাওয়া যায়। একটি 

ম্যান্টীলের উপরিভীগে ও অপরটি ম্যান্টালের তলদেশে । প্রথমটিকে বলা হয় ২০" 
ডিস্কন্টিনিউটি। এটি পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে প্রায় ৯৫* কিলোমিটার নীচে অবস্থিত । 
ম্যান্টীলের তলদেশটি ভূকম্পবিদ্দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ম্যান্টালের তলদেশ ও 

উপরিভাগের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় গুটেনবার্গ ভিস্কর্টিনিউটি। ভূকম্পন-তরজের 
গতিবেগ এই জায়গায় নাকি অনেক কমে যায়। এই জায়গাটার উষ্ণত। প্রায় ৪০০৯*কে. | 

এই ডিস্কন্টিনিউটির পরেই কোর নামক একটি নতুন বিভাগের স্থুরু। ৩নং চিত্র ভষ্টব্য। 
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এই কোরের গঠন ও উপাদান নিয়ে নৈচ্জানিকদের মধো অনেক মতভেদ আছে। 
তারা বলেন, কোর ছুটি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশকে বল! হয়--বহিঃস্থ কোর আর 
দ্বিতীয় অংশকে বলা হয়__মন্ত;স্থ কোর। বহিঃস্থ কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৫০০ 

কিলোমিটার, প্রতি ঘনদেটিমিটারে এর ঘনত্ব ১০ থেকে ১২ গ্রামের মধ্যে । অপর পক্ষে, 

অস্তঃস্থ কোরের ব্যাসাঁধ” প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার । যেহেতু কোরের ঘনত্ব বেশী, 

সেহেতু কোর লৌহ ও নিকেলের দ্বারা তৈরী_ক্ছুদিন আগেও বৈজ্ঞানিকদের এই ধারণা 
ছিল। র্যাম্জে বললেন--এই ধারণা ঠিক নয়। কৌধ ৪ মান্টাল একই জিনিযের দ্বার 

চব, 
চল 

চে শা 

এডি ু.£1 

৩নং চিত্র । 

তৈরী। তবে কোরের গভীরতা ম্যান্টালের গভীরতার চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় চাপে 
ম্যান্টালের পদার্থগুলি জমে গিয়ে এরূপ ঘন হয়েছে । 

সম্প্রতি ভূকম্পবিদ বুলেন বলেছেন যে, র্যামজেব থিওরি কেবলমাত্র বহিঃস্থ 
কোরের বেলায় নিভুল। তিনি বলেন-_অন্তঃস্থ কোর বহিঃস্থ কোর থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক। অস্তঃস্থ কোর লৌহ ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী! প্রচণ্ড উত্তাপের 
ফলে অস্তঃস্থ, রোরের যাবতীয় পদার্থ তরল অবস্থায় রয়েছে। এই তরল লৌহপিগু 
থেকেই পুথিনীর চৌগ্বকত্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। পুখিবীর অক্ষ আবর্তনের ফলে 
এই তরল লৌহের মধ্যে, বিছ্ুৎ-প্রবাহে স্থষ্টি হয়।, আর. তারই ফলে পৃথিবীর, 
চৌনম্বকত্ব। কোরের এই তরলাবস্থার জন্যে ভূকম্পের 5-তরঙ্গ এখানে আসতে, 
পারে না। 7 ৃ 

প জীমনোরগ্জন মাইতি 
৮ 



হঠাঁৎ 

হঠাৎ আমরা অনেক কিছুই করে ফেলি।, তার জন্যে প্রশংসা তো দূরের কথা, 

বকুনিই প্রায় সময় ভাগ্যে জোটে । কিন্তু পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কাজও যে হঠাৎ 

হয়ে যায়, তার খোজ আমর বড় একটা রাখি না। অন্ততঃ বিচ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে 

যে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হঠাৎ হয়ে গেছে। , 
সাধারণতঃ 'কোনও জিনিষ আবিষ্কার করবার আগে বৈজ্ঞালিকেরা সেটা ভেবে 

নেন এবং নানরকম পরীক্ষা করে বেব করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ঠিক তার 

উদ্টে।। তারা হয়তো কিছু একটা লিয়ে পরীক্ষা করছেন--হঠাঁৎ এমন একটা কিছু 

নজনে পড়লো, যা দেখে বড় রকমের কিছু আবিষ্ধীর করে ফেললেন। 

আক্রিমিডিসের কথাই ধরা যাক। রাজা বৈজ্ঞানিককে ডেকে বললেন-__ এই 

যে দোনার মুকুটটি দেখস্, অনেক টাকা খরচ করে গড়িয়েছি_ন! ভেঙ্গে তোমাকে বলে 

দিতে হবে, এর সোন। খাটি কিনা--পনেরে। দিন সময়। 

ভাল বিপদ তো! একি সম্ভব? আকফিমিডিল ভেবেই পান নাকি করে বলা 

মাবে, সোনা খাটি কিনা? এইট নিয়ে তিনি ভাবছেন তে ভাবছেনই। একদিন মানের 

জন্যে চৌবাচ্চায় নেমেছেন--হঠাৎ তার মনে হলো, জলের মধ্যে তার নিজের ওজন যেন 

অনেকটা কমে গেছে । আর শৌাঁচ্চ। থেকেও খানিকটা জল উপচে পড়েছ। কি 
তার মনে জাগলে।--হঠাৎ ইউররেক1! ইউরেক। অর্থাৎ পেয়েছি পেয়েছি বলে চীৎকার 

করতে করতে উঠে .এলেন। বের করলেন ভার পিখ্যাত তত্ব । সমান ওজ.নর আসল 

ও নকল সোনার স্িনিষ জলে ডুবালে যতট।1 জল সরিয়ে দেবে, তাথেকেই ধর। পড়বে-- 

সোনা আমল কি নকল. 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গালিলিও একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নজরে পড়লো-_ 

গীর্জার মালোটা ছুলছে। মনে হলো-দেলবার সময় একদিকে যেতে যতটা সময় 

লাগছে, অন্থ দিকে যেতেও ততটা সময় লাগছে। হঠাৎ তার মাথায় কি বুদ্ধি খেলে 
গেল-_গবেষণ। সুরু করলেন ; বেরুলে। পেগুলাম-তাই থেকে আজকের ঘড়ি। 

নিউটনের কথা তে! সবারই জানা । বসে বসে ভাবছেন-_-লামনে গাছ থেকে হঠাৎ 
টুপ কট একটি আপেল পড়লো । তিনি ভাবলেন- আচ্ছা, আপেলটা তো উপরেও 
যেতে পারতো! মনে জাগলো-_কি করে যাবে, পৃথিবী যে ওকে টানছে? মুর হলো 
গবেষণা, বের করলেন মাধ্যাকষণের নিয়ম । * 

নোবেল প্রাইজের প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার 
করেছিলেন। এর গল্পটিও চমৎকার । নাইট্রোগ্রিসারিন নামে এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ 
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তিনি তৈরী করেছিলেন। তরল পদার্থ, তাই কাচের বোতলে রাখতে হয়। এই রকম 

একট বোতল হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে গেল। সবাই তে ভয়ে তটস্থ--ভয়ানক অবস্থা হবে 

এবার । কিন্তু কি আশ্চর্য, সেখানটায় ছিল বালি এবং দেই বালির সঙ্গে নাইট্রোগ্নিলারিন 

মিশে একটা কঠিন পদার্থ হলো! এবং কোনও অঘটন ঘটলো না। আঁবিফৃত হলো! 

ডিনামাইট, যা? দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া যায় । 

২০ ৪5 আবিষ্ধারের কথাই ধর! যাক। বৈজ্ঞানিক রপ্টগেন বায়ুশূম্ত কাচের 

নলের ভিতর দিয়ে বিদুৎ চালিয়ে পরীক্ষা করছিলেন । নলটি ছিল একটি টেবিলের 

উপর । ডুয়ারের মধ্যে ছিল কালে! কাঁগজে মোড়া ফটো গ্রাফিক প্লেট । প্লেট ডেভেলপ, 

করবার পর দেখ! গেল-_উপরে রাখা একট? চাবির ছবি তাতে ফুটে উঠেছে । অদ্ভুত 

কাও-.আলোর কোন সংস্পর্শ নেই-_অথচ প্লেটে চাঁবিটার ছবি উঠলো কেমন করে? 

গবেষণা স্থুর হলে। বের হলো! আজকের রঙ্জেন রশ্মি। 

একদিন আচার্ধ জগদীশচন্দ্র একটি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। যন্ত্রটি বিকল 

হলেো!। তিনি নেড়েচেডে দেখলেন-_না, কোথাও গোলমাল নেই ! তবে চলছে না কেন? 

কিন্ত কি আশ্চর্য বেশ কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রটি আবার নিয়মিতভাবেই কাজ করতে লাগলো । 

তাই দেখে হঠাৎ তার মনে হলো,১আমর1 যেমন কাজ করতে করতে হাপিয়ে পড়ি 

যন্ত্রও কি তেমনি মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে? এই বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা করে 

দেখলেন যে, জীবন্ত পদার্থের মত জড় পদার্থেরও অবসাদ আছে। 

_. আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেস্কট রামন জাহাজে করে 

বিলেত থেকে দেশে ফিরছিলেন। ডেকে দাড়িয়ে মহাকাশের নল রং দেখে তিনি 

অভিভূত হয়ে পড়গেন। মাথায় ঢুকলো এক চিন্ত(_কেন আকাশের রং এত নীল? 

নানা রকম গবেষণ। করে বের করলেন আলোক সম্বন্ধে এক গভীর তত্ব--যার জন্যে দেশ- 

বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো। 

এমনি ভাবেই হঠাৎ পৃথিবীর আরও অনেক বড় বড় আবিষ্কারের স্চন1 হয়েছে। 

কৃষ্ণা! সেনগুপ্ত 



আলবার্ট আইনস্টাইন 
আইনস্টইনের আপেক্ষিকতা তত্ব প্রকাশিত হবার পর বাট্রাণ্ড রাসেল মস্তবা 

করেছিলেন-_-*প্রত্যেকেবই ধারণা যে, আইনস্টাইন আশ্চধজনক কিছু করেছেন। কিন্তু 

তিনি যে কি করেছেন, ৩1 ঠিক ঠিক খুব কম লোকই জানে ।” 

রাসেলের এই কথা জাজকের দিনেও প্রযোজা |, আইনস্টাইনের মতবাদ যে 

অভ্রান্ত, পরমাণুর মধ্যে বিস্ময়কর শক্তির আবক্ষারই তার প্রমাণ। কিন্তু তার এই 

মতবাদ বাঁ তত্বটি থে কি, ত! জানেন খুব কম *গাকেই এবং ভার চেয়েও কম লোক তা৷ 

বোঝেন। তার এই মতবাদ প্রকাশিত হবার প্রায় যাট বছর পরেও অনেক উচ্চ- 

শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছেও তা ছুবধিগণাই রয়েছে । যে বিরাট মনীষা এই ধরণের 
বৈপ্লধিক তত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাৰ সামনে তারা আজও খিস্ময়বিমূঢ় হয়েই 
দাড়িয়ে আছেন। 

আলবাট আইনস্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মেনীর উল্ম্ সহরে জন্মগ্রহণ 

করেন। পরবতী জীধনে তিনি যে বিরাট গ্রঠিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্কুলে পড়া শুনা 

করখর সময়ে কিন্তু তার কোন প্রলাপ পাওয়া যায নি! জুরিখ পলিটেকনিক 

ইনগ্রিটিউট থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশের জন্যে তাকে ছুবার চেষ্টা করতে হয়েছিল । 

পড়াশুনা সমাপ্তির পর ১৯০১ সালে তিশি [বয়ে কেনে এবং স্থীয়ীভাবে বসণীন করেন 

হইজারলযাণ্ডে। তখন মাইনস্টাইন হিলেন সরক।খী পেটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাত 

করণিক। 

এর চাঁর বছর পরে আইনস্টাইনের বিশেধ আপেক্ষিকতা তবটি গ্রকাশিত হয়। 

তখন তার বয়স মাত্র২৬ বছর । এতে সাহা শিশ্বের বিজ্ঞানীদের মব্যে এক বিরাট সাড়া 

পড়ে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের ধারণ। সম্পুর্ণ পরিবতিত হয়। এই তত্ব আবিষ্কারের 

পুবে বিজ্ঞানীদের গিতি” সম্পর্কে কোন সমস্তা সমাধানের জন্যে নির্ভর করতে হতো 
প্রায় ছু-শ” বছর পুর্বে আবিষ্কৃত সার আহজাক নিউটনের “লজ অব মোশন” বা 
গতিবেগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উপর | কিন্তু এহ সব নিয়মীবলীর সাহায্যে তাদের সমস্যার 

সমাধান হয়নি । আইনস্টাইনের আবৃত তত্বের সাহায্যে অবিলম্বেই তার সুরাহা হয়ে 

গেল। নিউটন আপেক্ষিক গতি বা রিলেটিভ মে।শন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ গতি বা 
আ্যাবুসালিউট মোশন-এর পার্থকা বোঝাতে গিয়ে মুস্ষিলে পড়েছিলেন। তিনি ত 

পোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, ব্রক্গান্ডে দুরে_বনু দূরে স্থির নক্ষত্রাঞ্চলে হতো বা তাও 

ছাড়ে দুরতম প্রাপ্তে রুযছে কোন কিছু সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। তার এই কথ। তিনি 

প্রমাণ করতে পারেন নি। তবে পরব্তা কালে বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে অনুমান করে 
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নিগেছিলেন যে, মহাশুন্তে ইথার নামে ষে অনৃশ্ঠ বস্তটি রয়েছে, নিউটন যে স্থির বস্তটির 
কল্পনা করেছিলেন--এ হচ্ছে তাই । আইনস্টাইন নিউটনের এই ধারণ। মেনে নিতে পারেন 
নি। তার যুক্তি এই যে, এই ব্রন্মাণ্ডে কোন কিছুহ স্থির নেই--পব কিছুই চলছে, সব 

কিছুই ধাবমান। গ্রহ-নক্ষত্রের গভিবিধির বর্ণনা কেবলমাত্র একটির সঙ্গে আর একটির 
তুলনা করেই করা যেতে পারে । কিন্তু প্রকৃতিতে সব কিছুই অস্থির বলে একেবারে সঠিক 
তুলনাও সম্ভব নয়। 

আপাতদৃষ্টিতে এই কথ। সহজ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আইন- 
স্টাইন প্রমাণ করে দেখালেন যে, সময়ও মাপেক্ষিক। কোনস্থির নিদিষ্ট কাল নেই, 

যেখান থেকে অতীত সুরু হয়ে বরমাঁনে এপেছে এবং তা চলেছে ভবিষ্যতের দিকে 
শুশৃঙ্খলভাবে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ধে, কোন বিষয়ের কথা আমরা যখন বলি, 
তখন কোন্ সময়ের বিবয়ের কথা বলছি--সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা না বললে এ বিষয়ের 

বর্ণনা! অর্থহীন হয়ে দীড়ায়। শ্বানও তেমনি আপেক্ষিক সতা। মহাকাশে কোন ছটি 
গ্রহের মধ্যে দূরত্ব, তাদের গতির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই বিশর্ষ-গতিকে বাদ দিয়ে দূরত্ব 
নি সম্ভব নয়। 

ভর সম্পকে ধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগা। কৌন চলমান বস্তুর সকল 

গুণাগুণেব মত তার ভরের (50953) মাত্রার পরিধততন, গতির মাত্রার পপ্রিবর্তন অনুযায়ী 

হয়ে থাকে । যেহেতু গতি হচ্ছে এক ধরণের শক্তি, সেহেতু কোন চলমান বস্তুর 

গত বৃদ্ধির সংগ্গ সঙ্গে তর ভরের পরিমাণও তেড়ে বাষ। সংক্ষেপে শক্তিরও ভর আছে। 
এই যুক্তিতিই আইনস্ট।ইনের প্রথাত এতিহস্ শুএটি এ.সছে চ10০5 1 এই টি 
হচ্ছে ধর্তনাঁন পারমাণবিক শাঁক্তর ভিন্তি। 

১৯১৬ সালে আহনস্টাইন আপোক্ষকতা তি সংক্রান্তি জেনারেল থিয়োরী প্রকাশ 

করেন। যে রহস্যময় অপৃগ্ঠ শক্তি গ্রহ-ভাবকা ও ছায়াপথের উজ্জল নক্ষত্রমগুলীর 
গণভবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা পরীক্ষা ও পর্যালোচন। 
করে দেখবার ব্যবস্থা করেন। নিউটন সেহ অর্পণ শক্তিক ইউনিভাপসাল গ্র্যাভি- 
টেশন ধ| সবব্যা।পী মহাকধ শক্তি বলে অভিহিশ করেছিলেন এবং এই নিদ্ধান্তে এসে 

পৌচেছিলেন বে, মহাকাশে ধাবমান গ্রহ-তা£কাসমূহ প্রত)ক্ষভাবে অন্যান্থ গ্রহ-তারকার 
উপর রহস্যময় শক্তি ধিস্তার করে থাকে । মাইনস্টাইন নিউটনের এই মত সমখন 

করেন নি। তিনি দেখালেন, একটি চুম্বক যেমন নিজের চারপাশে চৌন্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি 
করে, চলস্ত গ্রহ-তারকাসমুহ তেমনি নিজ নিজ এলাক। তৈরী করে থাকে। এই 

এলাকা অন্যান্য গ্রহ-তারকার গতিবিধি প্রভাবিত করে। তার এই মতবাদ তিনি 
অস্কশাস্ত্রের সাহাযো প্রমাণ করেন এবং মহাকাশে কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ 

চলাচল থে নিউটন নিধণরিত নিয়মের বিরোধী, তাও তিনি ব্যাখ্য। করে দেখান। 
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মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের এই নতুন মতবাদ বক্ষাণ্ড সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ 
বদল দেয়। স্থান-কালের প্রবাহে সকলই ভেসে চলেছে । মহাকাশের বস্তু কোথায়ও 
পুর্তীভূত হলে সেই প্রবাহের পথে তা বিস্ব ঘটায়। সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জে ধাক। খেয়ে 
ঘৃপিঞ্জল যেমন বেঁকে যায়, তেমনি অবস্থা হয় সেই প্রবাহের । 

এইভাবে মহাকাশে পুজীভূত বস্ত্র গায়ে ধাকা খেয়ে প্রবাহের গতিতে যে বিকৃতি 
ঘটে, তার সন্মিলিত ফলের পাঁরণতি হলে! বিরাট একটি বৃত্তকার অনিয়ত রেখ]। 
এই মহাজাগ তক বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয় এই ব্রন্মাণ্ড। তাই আইনস্টাইনের ব্রন্মাগ্ড সসীম, 

পেখাঁনে কোন সরল রেখ! নেই, আছে কেবল বিরাট বক্ররেখা । সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ 

যে কতখানি, গার হিসাবও ঠিনি করে গেছেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩৫০০ 
কোটি আলোকবর্ষ; সুতরাং সেই ব্রহ্গাণ্ডের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত, গাতে কোটি কোটি 

ছ য়াপথের স্থান হবে। 
১৯৩৩ সালে নংশী অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিনি ইউরোপ থেকে 

আমেঠ্কায় চলে আসেন। এখানে আমবার পর তাকে নিউজাপির গ্রিন্সটনে ইনগ্রিটিউট 
কফ! আাডভান্পড. ষ্টাডিতে কাজ করবার জন্যে যে প্রস্তাব কর! হয়, 1 তিনি গ্রহণ করেন। 
জখবনের শেষ কয়টি বছর তিনি সেই শাস্ত সহরটিতেই কাটিয়ে গেছেন। ১৯৪৯ সালে 

তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেন। 
জখনের শেষের পঁচিশ বছর তিনি “ইউনিফাইড ফিল্ড. থিফোরী” নিয়েই গবেষণায় 

বাাপু€ ছিলেন। এই ভৌত ব্রহ্মাণ্ড যে সকল নিয়মে চলে, তাদের এক সেট সুত্র বেঁধে 
দেধার জন্যে তিনি এঁ সময়ে চেষ্টা করছিলেন। পরমাণু জগৎকে ইলেকৃট্রা-ম]াগন্টিজম 
বা বিছাৎ-চৌদ্বক শক্তি নিরম্বণ করে থাকে । সেই শক্তি যে সকল নিয়ম অনুসারে 
কার রী হয়ে থাকে, দেই সকল নিয়ম এবং মহাকর্ষ শক্তিকে এক সাধারণ সুত্রে বেঁধে 
দেবার কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তার ছছ্বার মনে হয়েছে-তিনি এই ত্বিয়ে 
সাফল) অজন করেছেন। কিন্তু আরও হিসাব-নিকাশের পর দেখা গেল, তার ধারণ! 

ঠিক নয়। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন। তখন পধনও 
[নি চূড়ান্ত সমখ্থয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন নি। 

সুশিক্ষিত পদার্থ-বিজ্ঞানী ও অঙ্কশান্্রবিদেরাই মাত্র আলব।ট আইনস্টাইনের 
মতবাদের পুরাপুরি মর্ম উপলব্ধি এবং তার তাৎপর্য উদ্ধার করতে সক্ষম।- যে 
ব্রহ্মাণ্ডের কথা তিনি বলেছেন, তা চোখে দেখবার নয়--অন্কশান্ত্রের সাহায্যে হিসাব করে 
তার ধারণ। করা যেতে পারে মাত্র। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ তার মতবাদের অর্থ 
তশেবঝবার আশ করতে না পারলেও তিনি যে একা বন্ধ, সুশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন 
করেছেন, তার দ্বার! মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। 

বিচ্জানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের অবদান মানুষের জীবনঘাত্রার মানোক্সোয়নে 
নু'যাগ-সুবিধার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে । এই শাস্ত মানুষটির পরিশ্রম যে বৃথ| যয নি, 
ত। প্রমাণিত করবার দামিত্ব রয়েছে সমগ্র মানবজাতির । 



বিবিধ 
এক ঘণ্টাক্ন ঈীভ বদল ' 

মস্কোর দস্ত-চিকিৎসক আঁলেকজাগাঁর আঁফা- 

নাপিয়েফ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে দস্তরোগীর খারাপ 

ও ক্ষয়ে-যাওয়া দাত তুলে ফেলে সেই জায়গায় 

স্থায়ী নতুন কত্রিধ দাঁত বসিয়ে দিচ্ছেন এবং সেই 

নতুন াত বসাবার পর দু-্ঘণন্টার মধোই সুস্থ 
দন্তরোগী যে কে।ন জিনিম চিবিয়ে খেতে পারেন | 

আঅফানাপিয়েফ ক্ষযে-যাঁওয়া দাতটি তুলে 

ফেলে তত্কগপা২ পেই দাঁতের গোড়াটাকে (মাড়ির 
ভিতরের অংশ ) কেটে নিয়ে সেই অংশের ছিদ্রের 

ভিতরে একট সরু পিন 1কিয়ে ছিদ্রটাকে 

প্লাস্টার দিয়ে ব্ধ করে দেন। পিনের খানিকটা 

উপরের দিকে বেরিষে থাকে । সেই অংশটুকুকে 
অঙ্গ হিসেবে বাধহার করে আফানলাসিয়েফ তরি 

উপর খখোপধুক্ত আকা ও মাপের একটি 
প্লাটিকের পাঁতের উধ্বাংশ বসিয়ে দেন। তার 

পর মাড়ির ভিএরে তুলে-ফেল দাতটির গহ্বরের 

মধ্যে ওই শবে তরী কর| নতুন দীতটিকে বসিয়ে 

দিয়ে “প্লাস্টিক গম” (তরল প্লাস্টিকের আঠা) 

দিক্বে স্থাধীভ।বে আটকে দেওয়া! হয়। ারপর 

রোগীকে একটি আাপ্টিসেপটিক পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন 

দেওয়া হয়| রোগীকে ম!ত্র কেক দিন কতকগুলি 

বিষয়ে স|বধ(নত1 অবলগ্ন কমতে হয়। বলা 

বাচলা, দাত তোলা ও নতুন দাত বসাবার সময় 

রোগী বিন্দুমাত্র যন্ত্র! বোধ করে না। 

হামস্ৃরের প্রতিষেধক টিকা 
হামজরকে শিশুদের “স্বাভাবিক” রোগ বলে 

মনে কর] হলেও প্রতি বছর সারা বিশ্বে ২৭ লক্ষেরও 

বেশী শিশু এই অরে মারা যায়! গুরুতর হাঁমজরে 

শ্বা্সযন্ত্ আক্রান্ত হবার ফলে ও দেহের তাপ 

অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ-বছু শিগু হামজরে মার! পড়ে। 

সং্ধরতি নিখিল সোঁভিমেট চিকিৎসা-বিজ্ঞ।ন জ্যাকা- 

ডেমির ছোঁয়াচে রোগ-সংক্রাস্ত গধেনণা-ভবনের 

কর্মীরা খুব কার্যকরী এক হাঁমজর-প্রতিরে।ধক টিক! 
তৈরী করেছেন। এর জন্তে তারা হাঁমজরে 

আক্রান্ত শিশু, গিনিপিগ ও মুরগীর জ্রণ থেকে 

তাইর।স শিপ্পে কাজ করেন। হামজরের প্রতিষেধক 

এই টিক! ইঞ্জেকৃশনের আকারে দিয়ে খুব ভাল ফল 

পাওয়া গেছে। 

চিকিৎসাবিষ্ঠায় স্বয়ংক্রিয় মন্ত্র ও 

সাইবারনেটিক 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও গণিতজ্ঞদের যুক্ত 

প্রয়াসের ফলে চিকিৎসাবিগ্াপ্ আজ পাইবার- 

নেটিজ ক্রমশঃ অধিক তর স্থান গ্রহণ করছে। মঙ্ধের 

ভিশনেভস্কি ইনষ্টিটিউট অব সাজারির কমীর। 

এক্ষেত্রে আগ্রণী। তারা ইতিমধে)ই স্বংক্রিত 

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র, হৃদযন্ত্রের গেগ নিণস্ন যন্ত্র মর্তিষ্ের 

রোগ নির্ণায়ক ইলেকট্রোকাডিওগ্রাফ ঘন্ধ ইত্যাদি 

তৈরী করেছেন “উরাল-২৮ কম্পিউটিং খের 

প্রয়োগে ভারা যে স্বয়ংপ্রিয় ইলেক্ট্রশিক রোগ- 

নির্ণয়কারী যন্ত্র তৈরী করেছেন, হা মুই মধ্যে 

খুব জটিল ও দীর্ঘ সময়পাপেদ রোগ নির্ণয় কছে 

থাকে। | 

রক্রসঞ্জালনের সাইবারনেটিক যঙ্গটিকে কাজে 
ল/গশো হয় প্রধ।নতঃ ফুন্ফুম ও গদ্যস্ত্রের উপর 

অস্ব্বেপচার করবার সময়, খখন রক্তসঞ্ালনের 

স্বাভাবিক কাজ বন্ধ রেখে কৃত্রিম উপায়ে সেই 
ক্রিপ্না অব্যাহত রাখবার দরকার হয়। ম্বক্বংক্রয় যন্ 

আপন! থেকেই হিসেব রেখে রোগীর অবস্থানযাকী 
রক্তনধলনের হার নিষত্িত করে এবং প্রত্তি 

মুতে রোগীর দেহের তাপমাত্রা, রক্তচাপ ও 

যাবতীয় অবস্থা জানিয়ে দেয়। এই যন্ত্রকে চলি 
রেখে হৃদযন্ত্রের ক্রি ৩ থেকে ৪* মিনিট পর্যন্ত 
অনায়াসেই বন্ধ রাখা যাক । 
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তে থছণ 

বিজ্ঞ/শের প্রতি দশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞন-চার প্রসার সাপানর 

উপ্দেগে প্রায় সৌদ লছর পুবে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষঠিত হমেছে। এই 

উদ্দেশে মাখভান।র মাধামে সহজ কখাধ বিজ্ঞানের বিডি খাদি পরিবেশন করবার গা 

পুরবিষদ 'জ্ঞশ ও শিজ্ছাশ' শাষে মাসিক পতিকাথধিনি। শিউনি ভাবে শ্রকাশ কবে আসিছে। আছাড় 

ন5জখোপা ভাসাম্ব বিভিন্ন বিজ্ঞান বিশষুক পুশুকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে । বিজ্ঞানের প্রতি জন- 

স।পারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত কনার ফলে পরিষদের কার্বক্রমও যখেইঈ প্রসারিত হযেছে) এপণ ; 

দশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অপিক হর শন্প্রপারণের উদ্দেশে বিজ্ঞানের খ্রস্থাগ।র, বক্ত হাগুহ, | 

সংগ্রহশপা, মন্ত্প্রদর্শনণী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রযৌজনীয়তা বিশেদভাবে অন্তত ইচ্ছে । অথচ 

স্পন্দন শানুর ্দেরএারাগাান 

ভাঙা-কণা ছুটি মাত ক্ষুদ্র কক্ষে এসবের ব্যবস্থা কনা শো দৃষের কথা, ছেনশ্বিন সাধারণ ক।জকর্ম 

পরিউ(লনেই আহবিধার জি হচ্ছে। কাছেই গ্রাতঠাশের স্থামিহ বিধান ৪ কম প্রসারের জন্তে 

পপিমদের একটি নিগন্ব গু শিমাণের প্রন্মো শীত 51 আপপিঘ হয়ে উঠেছে। 

পরিষদের গুহ-নিম।ণের উদ্দেশ্টো কলকা হা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের আম্গকুল্য মধ্য কলকাতার 

পাঠিগা পরিষদ গ্রীটে এক খণ্ড জগি ইতিমপেই কয় করা হয়েছে। গৃহ-নিম্মীণের জগ্তে এপন 

প্রচুব অর্থের প্রয়োজন দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকষ্জনা 

পপায়ূণে সাফণ্য লাড কা সম্ভব নয়। কীজেই আপন|দের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহাখোর 
জগ্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি | 'গাঁশা করি, জাতীয় কল্যাণকর একপ একটি সাংস্কৃতিক 

প্রতিষ্ঠানকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিনদের এউ গৃহ-শিমাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান 

করে আমাদের উৎ্সাহি ৬ করবেন। 

| পারসদকে পরধতত পাশ আয়কর মুক্ত হবে] 

সত্যেজ্রনাথ বস্তু ২৯৪২।১১ আচাধ প্রফুলচত্ বাড, ৃ 

সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান প্সিমদ কণিকা তাল 

মা ক :58:1055, হল ০২০ ্ শ্র নক কনা পা সা অএসএ আরনাএটিপ দু :) চাাারশরারিইরজজ৮৪ শিডিউল 

সম্পাধক- শ্রী গোপালচজ্জ ভট্ট চাখ 
্রীধবেজ্রনাপ বিশ্বাস কহক ১৯৪1২1৯, জাচাধ প্রধু্চন্ রোড হইতে প্রকাশিত এবং গপ্রপ্রে 

৩৭1৭ বেলিমাটোল লেন, কলিকাচা হইতে প্রকাশক কতৃক মুদ্জিত 
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গঞ্জ সংখ্যা 

পপ লন আপা ব্রা পি শী আচ ৮ পিপি জজ পাপা, ধা শা সী 

ভারতের আবহাওয়া 
সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভূতের আলোচনার ফলে আমর! জানতে 

পারি যে, গত ভ্রিশ-চল্লিশ লক্ষ বছরে পুথিবীৰ 

অ|বহাঁওয়ায় অনেকবার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। 
কখনও সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ বরফে আবৃত 

হয়েছে, আবার কখনও বা উঞ্ণ ও আর হাওয়ায় 

পূর্ণ হয়েছে--এর নাম, হিম-আবহযুগ ও উর্ঝ- 
আবহযুগ (9190191 50001) 910 ৬7৪21 

[0০9615) | 

ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্চনদের অনেক স্থানে 

এমণ শব প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে বুঝতে পারা 

যায় যে, এই দ্বেশগুলি এক সময় বরফে আবৃত 
ছিল। এ-সবই বহুদিন পুর্বের কথা। 

গত দশ হাজার বছরের উদ্ভিদের ইতিহাস 
আলোচদ! করে জানা যায় বে, এ সময়ের 

প্রথম [ধশে হাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ খেকে উঞ্ণতর হয়ে 

ওঠে এবং এর পর মন একটা সমগ্র আসে, 

যখন পৃথিবীর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে ব্হথ 
স্থান ঘন অরণ্যে পুর্ণ হয়ে যায়। তারপর বাষুর 
উঞ্ণত1 ক্রমশঃ হ্াসপ্রাপ্তির পর বর্তমান অবস্থায় 

উপনীত হয়। 

পৃথিবীর ইতিহাসে আবহাওয়ার এক্সপ পরি- 
বর্তন হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে 

আমাদের বুঝতে হবে- পৃথিবীর আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের কারণ, হূর্ধকিরণের পরিবর্তন । পৃথিবী 

নিজ কক্ষপথে চলতে চলতে তার উপরে বিক্ষিধ 

সুর্ধকিরণের পরিবর্তনের ফলে লীত ও প্রীত্বকাঁলের 
উৎপত্তির কথ! অনেকেরই জান! আছে। এটা 

খড় পরিবর্তনের কথা। এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর 
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মেরুদণ্ডের দিকে এর কক্ষপথে ভ্রমণের সময় কোঁন 

পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের 

ইতিহাস আলোচন! করলে জানা যা যে, এই 
মেরুদণ্ডের দিকেরও অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন 

ঘটে। এই জন্যে অল্মান করা বায় যে, এর 

ফলে এবং কৃূর্কিরণের সামষ্রিক পরিবর্তনের দরুণ 

পৃথিবীতে শীতল যুগ এবং উঞ্ণ যুগের আবির্ভাব 
ছয়েছে। 

বর্তমান ভারতের আবহাওয়ার আলোচন।র 

ফলে দেখা যায় যে, ভারতের আবহাওয়ার 

বৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্তাগ্ক দেশ অপেক্ষা অনেক 

অধিক।|। আমর! হিমালয়ে পাই মেক-প্রর্দেশের 

শীতলত। 'এবং র।জপুতনায় পাই মরুভূমির উষ্ণতা! । 
কাশ্পীরের ড্রস-মানমন্দিরে শীতক।লে বাযুর শৈতা 

+৪৯ ডিশ্রি ফারেনহাইটে নেমে যায় এবং 

রাজপুতনার মরুভূমিতে গ্রীক্ষকাণে বায়ুর উদ্ণনা 
বুদ্ধি পেয়ে সময় সময় ১২* জিঠিরও উপরে 

চলে যার়। 

ভারতের বৃষ্টিপাত থেকেও দেখা যায় যে, 

এদেশের চের।পুঞি সরে পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা 

অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই বুষ্টিপাতের পরিমাণ 

বছরে ৪২৪ ইঞ্চি | অন্যদিকে থর মরুভূমিতে 
এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বছরে পাঁচ 

ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। 

হিমাঁলয়ে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে 

বধাকাঁলে দিনের পর দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাঁকে 

এবৎ নুর্ধ দেখা যায় না। আবার রাজপুতনার 

মরুপ্রদেশে এমন স্থানও আছে, যেখানে কদাচিৎ 

ক্মীকীশে মেথ দেখা যায়। ভারতের অভ্যন্তরে 

এমন অনেক স্থান আছে, যেখাঁনে দিন ও রাত্রির 

তাপমাত্রার ৩* ডিগ্রিরও অধিক তারতম্য ঘটে। 

আবার সমুদ্রতীরে এমন অনেক স্থান আছে, 
ঘেমন--কৌচিন লহ্র,। যেখানে সারা বছরেও 

বাসর তাঁপের ২৭ ভিগ্রির অধিক পরিবর্তন হয় না। 

ভারতের এই বৈচিত্র্যময় আবহাওয়ার প্রধান 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য! 

কারণ ছুটি। শীতকালে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মীস 
পর্বস্ত এই দেশের বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের 

দিকে প্রবাহিত ,হম্ন এবং গ্রীষ্মকালে জুন থেকে 
সেপ্টেগ্বর মাস পর্ধস্ত ভারত মহাসাগর থেকে বায়ু" 

প্রবাহ এসে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। এই দুই 
বিপরীতমুখী বাযুপ্রবাহ্থের নাঁম-_শীতকালীন মন্থন 
এবং বর্ষাকালীন মণস্ুন। এই যে বাযুপ্রবাহের 
একট! বিপুল পরিবর্তন, তা একদিনে ঘটে না। 

স্থলতাগ থেকে সমুঞ্রগাঁষী হাঁওয়া প্রায় ছই মাসে 
(এপ্রিল ও মে) ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয় এবং 

সমুদ্র থেকে আগত বিপরীতমুখী হাঁওয়। ভারতে 
প্রবেশ করে । 

এই ছুটি মাপ পরিবর্ভনের মাস। সমুদ্ব থেকে 

প্রবাহিত বারুপ্রবাহ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে 

উত্তর-পূর্ব থেকে প্রবাহিত স্থলভাঁগের হাওয়া 

স্থিতিশীল হতে প্রান ছু-মাঁস ( অক্টোবর, নভেম্বর ) 

সময় লাগে । এই দুটিও পরিবর্তনের মাস। 
আমদের দেশে শুর্ষের উত্তাপের পরিবর্তনের 

সঙ্গে বছরকে ছয়টি খতুতে ভাগ করা হয়-- 
গ্রীষ্ম, বর্ম, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসজ। কিন্ত 

তাবহ-বিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচন। করে 

মরা বছরকে চারটি ভাগে ভগ করি 3 যথা 

১। দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন (জুন, জুলাই, 

অগাষ্ট, সেপ্টেস্বর )। 

২। শ্রীত-বিবর্তন সময় ( অক্টোবর, নভেম্বর )। 

৩। উত্তর-পুর্ব মনস্গুন (ডিসেম্বর, জান্তপ্বারী, 

ফেব্রুয়ারী, মার্চ )। 
৪| গ্রীষ্মশবিবর্তন সময় ( এপ্রিল, মে )। 

এই ছুই বিপক্ষীতমুখী বাযুপ্রবাহ কি প্রকারে 
উদ্দপঞ্প হয়, তা বুঝতে হলে আবহ-বিজ্ঞানের 

কয়েকটি মুলনুত্র সম্বদ্ধে ধারণ! হওয়া প্রয়োজন । 

আবহ-মালচিত্র 

পৃথিবীর সর্বত্র আবহাওয়ার পরিবর্তন জানাবার 

জন্তে বহু মানমন্দির আছে। ভারতবর্ষে প্রায় চাব- 
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শত মানমন্দির আছে। এই সব মানমন্দিরে প্রতি 

ছয় ঘণ্টা আস্তর বাঁয়ুর চাঁপ, গতি ও দিক, হাওয়ার 

উত্তাপ, ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচাঁর, ওয়েট বা টেম্পা- 
রেচার, হাওয়ায় জলীয় ব্পের পরিমাণ, বৃষ্টির 

পরিমাণ, আকাঁশের বিভিন্ন প্রকারের মেঘ & 

ভাঁগের পরিম।ণ দেখে লিপিবদ্ধ করা ভয়। 

এর মধ্যে কতকগুলি নিদিষ্ট মাঁনমন্দির থেকে 
প্রতিদিন ছুবার হাইড্রেজেন গ্যাপ-ভতি বেলুন 

আকাশে ছেড়ে থিওডোলাইট দিয়ে 

গতিপথ নির্ধারণ করে পৃথিবীর উপরের ভিন্ন ভিন্ন 

স্তরের বায়ুর গতিবেগ ও দিক নির্ণয় করা হ্য়। 

ওগেখ 

এাঁছাড়া আরও অনেক প্রকারের পর্যবেক্ষণ 

করা হয়; খেমন--সমুদ্রগাঁমী জাহাজ থেকে 
আবহ1ওয়া পর্যবেক্ষণ ও তাঁর বিবরণ বেতারযোগে 

আবহ-দপ্তরসমূহে প্রেরণ। বিশেষ বিশেষ স্থানে 

রেডারের সাহায্যে উঠ বায়ুস্তরের গতি ও দিক 

নির্ণঘু এবং রেডাপ প্রতিবিদ্দে নিকটস্থ ডের 

অনুসন্ধান ইত্যাদি । 

এছাড়। ভারতবষে প্রায় চার হাজার স্থানে 

বৃষ্টি ও বরফমাঁপক যন্ত্র স্বাপিত আছে। এই লব 

স্থানে প্রতিদিন পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টিপাত 

অথবা বরফপাতের পরিমাণ শির্ণয় এবং লিপিবদ্ধ 

করা হয়। 

আবহাওয়। পর্যবেক্ষণের একটি নিয়ম--প্রতিদিন 
প্রত্যেক মানমন্দিরে একই সময়ে আবহাওয়ার পর্য- 
বেক্গণ করণীয় । এই পর্যবেক্ষণের সমষ আত্তর্জাতিক 
নিয়ম অনুসারে গ্রীনউইচ সময়ে ৬,১২,১৮ এবং ২৪ 

ঘটিকায় পৃথিবীর পর্ধত্র নিদিষ্ট করা হয়েছে। 

ফোনও দেশ যদি চাঁরবারের অধিক পর্যবেক্ষণ 

করতে ইচ্ছুক হয়ঃ শবে তার গ্রীনউইচ সময় হবে 
প্রতি ঘন্টা অথবা প্রতি তিন ঘণ্টা অস্তর। এসব 

পর্যবেক্ষণের ফল সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম অথবা 

রেডিওযোগে পৃথিবীর প্রধান প্রধান আঁবহ-দগ্তর- 

গুলিতে পরিবেশন কর! হয় । এই নিয়ম্রে একটি 

ভারতের আবছাওয়। ২২&৯ 

প্রধান ফল এই যে, আমরা একই সময়ে সম্জ 
পৃথিবীর একটি আবহ-মাঁনচিত্র পাই । 

এই মানচিত্রের অঙ্কন-প্রণালীও পৃথিবীর সধ্র 

একই নিয়ম অগ্গসাঁরে চলে। এই ব্যবস্থায় অঙ্কিত 

মানচিত্রের নম, “নিদিষ্ট মুহুর্তের আবহু-চিত্র' 
(১50010010 ৬/5৪11)61 01081) 1 এইরূপ মান- 

চিত্র আঁকা হয় পৃথিবীর উপরিস্থলের (9০৪-16561) 

জন্তটে এবং পুথিবীর উপরিস্থ 

কিলোমিটার প্রতি উধ্বন্তরের জন্তে | 

যে সব স্থানের বায়ুর চাপের পরিম।ণ এক --. 

সেই সব স্থানগুলিকে একটি রেখ! দিয়ে সংসুক্ত কগা 

হধ। এই রেখাটির নাম সমচাঁপ রেখা (15081) 

যে অবস্থানের বায়ুর চাপ চতুদিকের বায়ুর চাঁপের 

চেয়ে অপেক্ষা * অধিক অথবা কম থাকে, সে সব 

স্থানের চতুদিকে এই সমচপ রেখা চঞ্রণক্কৃতি তক়্। 

বাফুপ্রবাহের একটি নিশনম এই (য। 21 উচ্চ বায়ু 
চ।পের স্থান থেকে শিল্প বাযুচাপের দিকে প্রবাহিত 

হয়| বিষুবরেখাঁর উত্তরে অবস্থিত নিম্নচাপের 

স্থানের চতুদিকে বায়ুপ্রধাহ ঘড়ির ফাটার বিপরীত 

মুখে এবং উচ্চ চাঁপের চতুদদিকে ঘড়িপ্ কাটার দিকে 

প্রবাহিত হয়। বিযুবরেখাঁগ দক্ষিণ ভূখণ্ডে বায়ুর 
গতি এই নিয়মের বিপরীতপস্থী হয়। আবঙ্ক-চিত্রে 

বায়ুর দিক নির্দেশ করা হয় একটি তীর চিহ্ন দিয়ে. 

যার পাখার সংখা। বায়ুর বেগের পরিমাণ একটি 
নিদিই নিয়ম (88116076 5০৪1৪) অনুসারে 

স্থিরীরুত হয়। এরূপ অরও অনেক নিয়ম আছে, 
যার বিস্তৃত বিবরণ আবহ্-বিজ্ঞানের পুম্তকে 
পাওয়া যায়? 

০"8১১১৫,ই+৩ 

দক্ষিণ-পশ্চিম মনম্ুন 

এপ্রিল ও মে মাসে ভারতে হুর্ষের উত্তাপ বখন 

অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে, তখন উত্তাপের ফলে স্বানে 

স্থানে হাওয়া হান্কী ছয়ে উপরে উঠতে চায়! এ 

সময়ে সবাপেক্ষা অধিক উত্তাপের উদ্তব হয় 

ভারতের মধ্যপ্রদেশে। এইরূপ স্থানে স্থানে বাধুর 



৬০ 

উধব গতির ফলে উদ্ভূত হয় ধূলিঝঞ্চা এবং সমুদ্র- 
তীরের নিকটবর্তী অঞ্চল, ধেখাঁনে হওয়াপ় জলীয় 
বাম্পের পরিমাণ কিছু অধিক--সেখ।নে বজ্র-বিহ্যৎ 

সহ ঝড়। বাংলা ও বিষ্কার্ে এ সমধু যে সব 

ঝড়ের উদ্ভব হয়, সেগুলি অনেক সময প্রচণ্ড আকার 

ধারণকরে এবং আাদের বলা হয় কালবৈশাখীর 

ঝড় (্ি0:ছ:6501) | এপ ঝড়ের উৎ্পত্তি ঘটে 

তখন, ঘখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শুপ্ধ, 

উষ্ণ, হাক্সা বামুর উপরে বঙ্গেপসাগর থেকে 

প্রবাহিত জলীয় বাঁপপুর্ণ ঠাণ্ডা ভারী হওয়া চেপে 
বসে। ভারী হাওয়া হফা হাওয়ার উপরে বেশীক্ষণ 

খকতে না পারায় উল্টে যায় এবং এই প্রঞ্িষবা 

ফলে এরপ খড়ের উৎপত্তি হয়। 

যাহোক, ভারতের বহু স্থানে এই উত্তপ্ত বায়ুর 

উধ্ব'গতির ফলে এর অভ্যস্থরে বায়চাপ অনেক 
কমে যায়। সর্বনিম্ন ৮।প মধ্যপ্রদ্দেশ থেকে অপ- 

সারি হয়ে উত্তর-পশ্চিম কেণে মরুভূমি উপর 
স্থিত হয় এবং তাঁর পরিমাণ হয় প্র।য় ২৯৪ ইঞ্চি 

(মাঁরকাঁরি );কিস্ত এ সময়ে ভারত মহাসাগরে 
বিষুবরেখার দক্ষিণে বাবুর চ|প ৩* ইঞ্চির উপরে 

থাকে। ' 

এই বিশাল সমুদ্রের উপরে বায়ুর উত্তাপের তার- 

তমা সারা বছরে এত কম হয় যে, এ স্থানে বায়ুর 
চাপ সব সমস সবাপেক্ষা উচ্চ এবং পরিমাণে প্রায় 

একই--৩০ ইঞ্চি কিস্ব! তাঁর সামান্ত বেশী থাকে। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে, বাযুপ্রবাহ উচ্চচাঁপ থেকে 

নিয়চ।পের দিকে চলে। স্থতরাং ভারতের উত্তর- 

পশ্চিম কোঁণে সর্ধনিয়্ চাপের অবস্থা স্থিত হওয়ার 

পর ধীরে ধীরে জলীয় বাম্পপূ্ণ বায়ু প্রায় দু-সথাজার 

মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করয়ে। 

একটা প্রবাহ আরব সাঁগর দিয়ে ভারতের 

পশ্চিম কৃ অতিক্রম করে' প্রবেশ করে- আর 

একটা! প্রবাহ বঙ্গোপসাগর দিয়ে প্রথমে প্রবেশ 

কয়ে বেশ ও আসামে এবং পরে আরাকান 

জ্বাল ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

ইয়োমা ও হিমালদ্সের উচ্চ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে 

বিস্বার এবং উত্তর প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। 

এই অবস্থার স্ষ্টি হয় জুন মাসের মধ্যতাগে এবং 

জুলাই যাঁসে স্থিত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে 

পড়ে। 

ভারতের উপরে এই বাযুপ্রবাহের গতি নির্ধারণ 

কর] সম্বন্ধে ভারতের বিশাল পর্বতমালার করিনা 

বিশেষ প্রণিধানযোগা । আমাদের উত্তরে হিমালয় 

গর্নতমাঁলা যদি না খাকতো, তাহলে গ্রীঙ্ষের উত্তাপ 

যেখানে সবাপেক্ষা বেশী-_ যেমন, সাহারা মরুভূমি, 

সেখানেই সর্বনিয় চাঁপ স্থিত হতো এবং জলীয় 

বাম্পপুর্ণ বায়প্রবাহ ভারতের উপর দিয়ে না গিয়ে 

আরব ও আফ্রিকার দিকে প্রধাহিত হতো । সবনিষ্ 

চাপ মে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থাপিত 

ইয়_-তা হিমালয় পধতের একটি বিশেষ দান অথবা 

ভগবাঁনের একটি বিশেষ করুণ! মনে করতে হবে। 

আরব সাঁগর থেকে যে জলীয় বাম্পপুর্ণ মনস্ুন 
বাঁু ভারতে প্রবেশ করে, তা পশ্চিমঘাঁট পর্বত- 

মালায় ধা্ক। খেয়ে উধ্বেউঠতে বাধ্য হয়। বায়ু 

যত উপরে ওঠে, ততই ঠাণ্ডা হয়। এভাবে ঠাঁগা 

হবার ফলে ধে পরিমাণ জলীয় বাঁন্প এর মধ্যে 

থাঁকে, তার অধিকাংশই এ বায়ু আর ধরে রাখতে 

পারে না। এই কারণে মনসুনের সময় পশ্চিমঘাঁট 

পবতমালাষ বিপুল বাঁরিবধণ হয়। 

বন্ধেতে যে বৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৭* ইঞ্চি; 

কিন্তু পশ্চিষঘ[টের উপরে অনেক স্থানে যেমন” 

মহাঁবলেশ্বরে ৩** ইঞফ্িরও অধিক বৃষ্টিপাত হুয়। 

এত অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই হাঁওয়। পশ্চিমঘাট 

পর্বতমালা পার হয়ে যাবার পর তাতে জলীয় 

বাম্প এত কম হয়ে যায় যে, দাক্ষিণাত্যের আনেক 

স্থানে মনস্ুনের সময় সামাস্তিই বৃষ্টিপাত হুঘঃ অথবা 

আদৌহয় না। পুণাঁতে ২* ইঞ্চির সামান্ত অধিক 
এবং বিজাঁপুরে তার কম বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু 
এই প্রবাছের যে অংশ.পশ্চিমথাট পর্যতমালার উত্তর 
দিয়ে অর্থাৎ উত্তর বন্ধে প্রদেশ, গুজন্াঁট ও কচ্ছ» 



থে ১৯৬৪ ] 

প্রদেশের উপর দিযে যাঁয়, তার জলীয় বাম্প 
এন্ধপ ভাবে ক্ষতবপ্রাপ্ত হয় না। এ প্রবাহ গুজরাট, 
মধ্যপ্রাদেশ, বাঁজপুতনা- এমন কি, পাঞ্জাব, পর্বস্ত 
স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। 

বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যে কেন প্রবাহ 

আসে, তা আরাকান পপওমালায় ধান্গ। খেছে 

আকিয়াব, চট্টগ্রাম এবং এ স্থানের পর্বতমাঁলার 
উপরে বেশ কিছু পরিম।ণ বৃষ্টিপ।ত করে, কিন্ত 
এই প্রবাহ একেবারে সামনা-সামণি ধাঁধা খাঁ 
খাসিয়! পর্বতে এবং এর ফলে উধের্ব উঠতে বাধা 

কা ক খুনী 2 টা ৮: ৯9৪১১ ৪07 টস 

বি তত তলত 
তাং - ঠক ৭৬12 *১ ৃ 

0: হী, 4 পা রী 

রখ ১২ ৯ 

রম 

ভারতের আবনাওয়। ২৬১ 

(জুলাই মাসের এই প্রবাহ ১৭ং মানচিত্রে 
দেখানো হয়েছে )। 

আব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত 

ছুই মনসুণ বাযূর মিলন খটে সাধারণতঃ গা 
সমতণ ভূমির উপরে | হিমালয় পরৰতমালায় ধা 

থেষে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত মনন্গুন বায়ু 

এবং আরব সাগর থেকে আগত মনন বাধু 

মুখোমুখী হয়ে যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এর তুলন! 
ধর। যাঁয় বিপরী 5মখী ছুটি ট্রেনের সঙ্ঘযের সঙ্গে। 

এব্প সঙ্ব্দ ঘটলে ছুটি ই্সিনই প্রবল ধাক্কায় উধ্বে' 

১নং মানচিত্র । 

হয়। এই জন্তেই খাসিয়া পর্বতের উপরে অবস্থিত 

চেরাপুজি সহরে পৃথিবীর মধ্যে স্ব।পেক্ষা অধিক 

বু্িপাত হুয়। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত 

মনস্ুল বাঁয়ু বঙ্গদেশ ও উড়িথ্যাক় প্রথম বৃষ্টিপাত 

করে মনকুনের আগমন-বাত্তা নিয়ে আশে? কিন্তু 

পূর্ধদিকের আরাকান, ইক্লোমা এবং উত্তরে হিমালয় 
পর্বতমালা একটি বিরাট বাক্সের কোথের মত এই 

বামৃপ্রবান্কে বক্রগতিতে আসাম, বিহার এবং 

ক্রমে উত্তর প্রদেশের দিকে চাঁলিত করে। জুলাই 
মাসে এই প্রবাহ দিল্লী এবং পাঞ্জাব পর্যস্ত পৌছায় 

উঠে চুরমার হয়ে যায়| ঠিক, সেইরূপ এ ছুই 

বাযুপ্রবাহ মুখোমুখী ধাক্কা খেষে উতর উদিত হয়। 

এই উত্থানের ফলে এ গাঙ্গের সমতলতূমির বু 
স্থ]মে বৃষ্টিপাত হয় 

যে স্থানের উপরে এ ছুই বাধৃপ্রবান্থের মিলন 

ঘটে, সেখানে বামুর চীপ কমে যায়। এটি বঙ্লোপ- 

সাগরের উত্তর দিক থেকে পাঞ্জাব পর্যস্ত একটি 
লঙ্ষ। স্থান। এর লাম মনখুন-নিয়চাপের স্থান 

( 21075007 ৮90815 2 ১নং মানচিত্র বস্টব্য )। 

এ ছুই বায়ুপ্রধাহের মিলন-স্থল অথবা “মনসুন- 
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নিষনচাপ' স্থানের অবস্থানের ক্রমাগতই পরিবর্তন 

ঘটে। আরব সাগরের মনস্থুন বাধুর গতিবেগ খদি 

বঙ্গেপসাগরের মনস্রন বামুর গতিবেগ অপেক্ষা 

প্রবশতর হয়। তবে এই মিলন ঘটে হিমালয়ের 

পাদদেশে 2 কিন্তু বঙ্গোপসাগরের মনসুন প্রবাহের 

গতিবেগ যদি প্রবলতর হয়, তবে তা ধত বেশ 

*প্রবল হবে, ততই মিলন-স্থণ হবে হিমালয় থেকে 

ধিক তব দক্ষিণে এবং পুর্ধ-পশ্চিষে বিস্ত তু । 
এমন অনেক সময় দেখা খায় যে, এই 'মনস্ুন 

নিযচাপ' মধ্যপ্রদেশ পর্বস্ত দক্ষিণে নেমে গেছে। 

এই মিলন-স্থলের পরিবর্তনের ফলে প্রক্কৃতির এক 

বিরট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বুষ্টির মাত্রা ভারতের 

৫ 

শসা 

[ব-্ন 

ই 

মে রী ৭ চু 
1 মি ০৬৫৮. এ ৮০০ 

তা 

ভান ও বিজ্ঞান 

৫) উঠে. 

৯. ৩ 8 7 রা ৭ পুলা 
রী ৮৮ খত, শিরক এনা লি 

বক সেস্লা সু 
| পেশি রি [শিং হঃ ০ ।7 

সপ . ৬ হর ৯ 

৯১২ 

॥ 

০ 

রং বেটি... খ লী । 

প্র 1201-81৮- 7 
৪ পনি ০০৬৪ % 

চ 18 ও 
[রা রর 

টি দ্র ন্ রে রর 

মি: ১৫০০ 

| ১৭শ বর্ষ, ধম সংখা! 

আব্ুৃতির কম শক্তিবিশিষ্ট ঘূরণীঝড়ের (05০1079 ) 

উদ্ভব হয়| এর নাম আবহ-বিজ্ঞানের ভাষায় 

11010190019 10611255107) 1 এগুলি সাধারণতঃ 

৮-১০ দিন পর পর একটি একটি করে তৈরী হয় 
এবং প্রতিটিই পশ্চিমাভিমুখে মনস্ুন-নিষ্নচাপেপ্ 

ভিত দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। একা 

তিন-চার দিনে ভারতের একপ্রাস্ত থেকে আর 

একপ্রাস্তে গিলে উপন্থিত হয়। যাবার পথে এগুলি 

উড়িম্যা, বঙ্গদেশ,) বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধা- 

প্রদেশ- এমন কিঃ কখনও কথনও রাঁজপুতনা, 

গুজরাট এবং পাঞ্জাবে পর্বস্ত প্রবণ বষ্টিপাত ঘটা । 

সময সময় স্থ(নে স্থানে এই প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 

' ই 

শি 

নং মানচিত্র | 

উত্তরাংশ এবং মধ্যাংশে ছড়িকে পড়ে। মনসুনের 

সময আর একটি প্রক্রিয়া ভারতের বহু স্থানে বিপুল 

পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কাঁরধ ঘটাঘ়। সেটি হচ্ছে-_ 
মনসুন-নিয়চাপের যে অংশ বঙ্গোপসাগরের উত্তরে 

বিস্তৃত থাকে, সেখ।নে প্রায়ই এমন অবস্থার উত্তর 

হুপ় যে, হাওয়া চক্রাকারে খড়ির কাটার বিপরীত 

দিকে বইতে থাকে। যখন এক্প হয়, তথন এ 

স্থানে বায়ুর চাপ আরও কমে যাঁর এবং একটি বড় 

বস্তার উদ্ভব হয়। 

মনস্ুনের আরশ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তার 

বুপ্টিপাত ও অবসান প্রতি বছর এক ধরণের হন্ন 

না-কোঁন কোন বছরে জুলাই কিনা অগাষ্ট মাসে 

এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, ঘখল মননুন বাঁমু অতি 

দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁর ফলে দীর্ঘদিন ধরে 

ভারতের অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত বদ্ধ হয়েযায়। 

এই অনাবৃষ্টির কঙ্গে কৃষির অনেক ক্ষতি হয়! 



মে, ১৯৬৪ ] 

উত্তর-পূর্ব মনন্মুন 
দক্ষিণ-পশ্চিম মনন্ুন বাঁছু পরিবর্তিত হয়ে 

উত্তর-পূর্ব মনন ধারায় পরিণত হতে প্রায় ছুই. 
মাস সময় লাঁগে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পশ্চিম 
মশমূন বায়ু প্রথমে পঞ্জাব প্রদেশ থেকে আস্ত 
করে উত্তর ভাঁরত্ত থেকে প্রস্থান করে। এর 
পর দাক্ষিণাত্য থেকেও প্রস্থান করে। এই 
পরিবর্তনের সময়েও স্থানে স্থানে বজ-বিদ্যুৎ্সহ 
বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। উত্তর-পুর্ব বায় কি প্রকারে 
ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁয়কে বিতাড়িত করে' 
সমস্ত ভারতবর্ষ দখল করে বসে, তার কারণ অন্- 
সন্ধানে জানা যায় যে, সুর্যের দক্ষিণায়নে যাত্রার 
ফলে সমস্ত এশিয়র উপরস্থ বাধন্তর ক্রমশঃ ঠাঁখা 
হতে থাকে। এন ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে সর্বশিয় চাপের অবসান ঘটে এখং 
বিশাল সাইবেরিয়র উপর সর্বোচ্চ চাঁপের 
চক্রাকাব রেখ! স্থাপিত হণ । সর্বনিম্ন টাঁপ 
তাপলতের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ক্রমে ক্রমে 
দক্ষিণাভিমুখে সরে গিয়ে দঙ্গিণ বঙ্গে'পসাগরে 
বিমুবরেখার কিছু উত্তরে স্থাপিত হয্ন। এই পরিবর্তন 
ঘটতে প্রায় ছু-মাস (অক্টোবর-নভেম্বর ) সমগ্র 
লাগে। এই পরিবর্তনের ফলে বায়প্রবাহ সাই- 
বেরিয়ার উচ্চ চাপের স্থান থেকে দক্ষিণ বঙ্গে।প- 
সাগরস্থিত নিম চাঁপের দিকে প্রবাহিত হয়। 
এরই নাম উত্তর-পূর্ব মনম্ুন (২নং মানচিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

স্থলভূমি থেকে আগত এই বাযুপ্রবাহে 
জলীয় বাষ্প থাকে না; কাজেই এই বামুপ্রবাহের 
ফলে উত্তর ভারত কিংবা মধ্যভাঁরতে কোন 
বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্গেপ- 
সাগরের উপর দিয়ে যখন চলতে থাকে, তখন 
ত|, জলীয় বাম্পে পুর্ণ হতে থাঁকে--ফলে 
নতেম্বর, ডিসেম্বর এবং জাঙ্গয়ারী মাসে ভারতের 
করমগ্ল উপকূলবর্তী স্থান ও মাঁশ্রাজ প্রেসিডেজিতে 
বৃষ্টিপাত হম্ব। 

ভারতেন্ন আবহাওয়া ২৬ 

যদিও উত্তর-পুর্ব মনন্ুন বাঁমু থেকে উত্তর 
ভারত অথবা মধ্যভারতে বৃষ্টিপাত হয় ন।, 
তখাপি প্রকৃতির আর একটি প্রক্রিয়ার ফলে 
শাতকালে এ সব স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে 
থাকে। এই বৃষ্টিপাতই উত্তর ভ।রতের রবিশশ্ঠ 
ফলনের প্রধান কারণ। শীতকালে ভূমধাসাগরে 
যে সব ধর্ণাঁঝড়ের উদ্ছুব হয়, সেগুলি ভূমধ্য- 
সাগরের উপর দিয়ে পুর্বাভিমুখে চলতে থাকে 
এবং ইরাক ও ঈরাণের ভিতর দিয়ে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পবতমল।র নিকটে এসে 
পৌছাঁয়। তারপর এরা এ পর্দতমাঁলা অতিক্লম 
করে পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে প্রবেশ করে ধীরে 
ধীরে তিব্বতের দিকে অগ্রসর হযন। এর ফলে 
কাশ্মীর এবং পাঞ্জ/ব-হিমালয়ের উপরে বরফ 
পড়ে এবং পাঞ্জাবে কিছু কিছু বষ্টি হয়। 

শীতকাল যত অগ্রসর হয়, ততই পশ্চিম থেকে 
আগত এই ঘৃণাঁঝড়গুলির (৬65১০) [0৫116- 
55101) গতিপথ দক্ষিণ দিকে সরে এসে পারঞ্জ/ব, 
রাজপুতনা, উত্তর প্রদেশ, বঙ্গদেশ, আসাম এবং 
রঙ্গদেশের উপর দিয়ে নিয়ঙ্গিত হয়। 

এই ঘুরাঝড় যখন আসামের পবতম।লার 
কোণে এসে আটকে যায়, তখন তাঁর গণ্টি 
মর হয়ে পড়ে। সে জগ্ঠেই আস।মে শীতক।লে 
সর্বাপেক্ষ। বেশী রষ্টি হয়। কখনও কখনও আঁবাঁর 
এরূপ ছুটি ঘ্ণীঝড়ের (৬/5607 19202658101) 
1101015 এবং ৮/০৪611) 10201555101) 
96০০0150215) একটি উত্তর ভারতের উপর দিয়ে 
এবং অপরটি মধ্যভারতের উপর দিয়ে চলতে 
থাকে। এর ফলে উত্তর ও মধ্যভারতে কিছু 
কিছু বৃষ্টি হয়। পশ্চিম থেকে আগত দূর্ণমান 
ঝড়গুলি মা, এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর তারতের 
উপর দিয়ে যায় এবং গ্রীষ্মকাল যত অগ্রসর হতে 
থাকে, ততই এদের গতিপথ তিব্বত অথবা 
তারও উত্তরে চলে যায় । 



২৬৪ 

বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ঝড় 
এপ্রিল, মে এবং" জুনের প্রথম ভাগে স্থল- 

ভাগ থেকে প্রবাহিত বাঁধুকে বঙ্গোপসাগর € আরব 

সাগর থেকে বিতাড়িত করে সমুদ্র থেকে আগত 

বাধ, যখন ধীরে ধীরে ভারতের দিকে অগ্রসর 

হয়, তখন কখনও কখনও আরন সাগর এবং 

বঙ্গোপসাগরে বিপুল ঝড়ের (00101)10 960107) 

উদ্ধব হয়! যেখাশে অমুদ্রের উপর স্থল থেকে 

প্রবাহিত বাধুর সঙ্গে সমূত্র থেকে প্রবাহিত বাষঃ 

সংঘর্ণ পটে, সেখানেই এ বিপরিতমুখী বাঁঘুর মধ্য 

পাড়ের আবর্ডের প্রথম উদ্ভব হয়। এই ঝড় যখন 

পূর্ণ কৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ঘড়ির ক1ট|র বিপরীত" 

মুখী চক্রাকারে প্রবাহিত বাঁুর বেগ ঘন্টায় +* 

থেকে ১** মাইল কিংবা তারও অধিক হর। 

আরব সাগরে উত্পক্প হলে এগুপণি ভারতের 

উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম উপকূলের 

কেন স্বানণ দিম ভারতে প্রবেশ করে বহু অনর্থ 

খটায়। কখনও কখনও এই ঝড়গুলি উত্বর- 

পশ্চিম-মুখী হয়ে পারন্ত উপস।গরের দিকে চলে 

যাঁয়। ্ 

যে ঝড়গুলির উত্পত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে, 

(সেগুলি সাধারণতঃ এপ্রিল ও মে মীসের প্রথম দিকে 

মাঁজাঁজ অথবা অন্ধপ্রদেশের উপকূলের ভিতর দিয়ে 

ভারতে প্রবেশ করে এবং ঝড়ে হাওয়া ও প্রবল 

মে ও জুন 

মাসে এগুলি ব্রক্মদেশের উপকূলের দিকে অথবা 

বষ্টিপাতের ফলে অনেক অনর্থ ঘটাষ। 

বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার দিকে চলে। এই সব 
ঝড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক 

বান ও বিজ্ঞান 

এবং অনেক স্থান জলপ্লাবিত করে 

[১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

এবং স্থলভ।গে প্রবেশ করবার পর এরা বাড়ীঘর, 

রেলপথ, টেলিগ্রাফের তাঁর ইত্যাদি ধ্বংস করে 

ভাদের 

বিপুল শক্তির চি রেখে খায়। সৌভাগাক্রমে 

এই সব ঝড়ের সংখ্যা! খুবই কম। 

যে কারণে এপ্রিল, মে ও জুনের প্রথমে আরব 

সাগর € বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনের উদ্ভব হয়-- 

সই একই কারণে অক্টোবর্নভেদ্বর মাসেও এ 

ছু্ট সমুদ্রে সাইক্লোনের উচ্চব ঘটে। এ ছুট মাসে 

সমুদ্র থেকে আগত মনস্ুন বাুকে স্থলভাঁগ থেকে 

প্রবাহিত বাষু হটিয়ে নিষে যাঁষ্ধ এবং সমুদ্রের 

উপর 'এই সংঘর্ষের মা! যখনই অধিক হয়, 

তখনই 'সাইক্রোনিক ই্টর্মের জন্ম হয়। 

অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরে এ ঝড়গুলি উদ্ভব 

হলে সেগুলি ব্রক্মদেশের উপকূল কিন্বা বঙ্গদেশের 

দিকে 

চলতে থাকে । কিন্ত নভেম্বর মাসে স্থলভাগ থেকে 

প্রবাহিত বাযুর শক্তি বৃদ্ধির ফলে অতটা উত্তর দিকে 

উপকূল অথবা উড়িষ্যার উপকূলের 

অগ্রসর হতে পারে না। তখন এর। করমণ্ডল 

অথবা মাঞ্্'জ উপকূলের উপর দিষে ভারতে 

প্রবেশ করে। 

আরব সাগরে উদ্ভৃত ঝড়গুলি, হয় পশ্চিম 

উপকূলের উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে, 

ন| ভয় পশ্চিম দিকে যেতে যেতে পারম্ত উপসাগরে 

প্রবেশ করে। সৌভাগ্যের বিনয়--এই বিপজ্জনক 

ঝড়গুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। প্রতি বছর 

বঙ্গোপসাগরে ৩-৪টি সাইক্লোন এবং আরব সাগরে 

২০৩টি সাইক্লোনের উত্তৰ হয়। 
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প্রাণীজাত স্ুগন্ধদ্রব্য 
শ্রীপ্রস্তাসচজ্দর কর 

গন্ধের ভিতর প্রাণী-জগতেরও যে বিরাঁট ও 

অমূল্য অবদান রয়েছে, তা চিন্তা করলে হয়তে। 

একটু বিশ্মিত হতে হবে। ফুলের নির্যাস ও 

গদ্ধতেলের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় । কিন্তু 

একটু গভী রভাবে চিন্ত। করলে দেখা যাবে, প্রাণীজ 
সুরভি দ্রব্যসমূহ একেবারে স্বশ্রেণীর ও সম্পূর্ণ পৃথক 

পর্যায়ের। এগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 

মুগনাভি বা কত্তরী। রাজা।-মহারাজাদের অতি 

প্রিয় জিনিষ এই কস্তরী-_সাঁধারণের তে1 হবেই ! 

তবে দাঁম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তা সাধারণের প্রাঞ্ধি- 

সীমার বাইরে । এরকম জান! গেছে যে, অকৃত্রিম 

মুগনাভি (বা শ্বাভাবিক কত্তরী ) আরবগণ কর্তৃক 

ইউরোপে আনীত হয়েছিল। রোম সম্াটকে 

প্রেরিত উপঢোকন সামশ্রীর ভিতর কন্তরীও ছিল। 
প্রাচীনত্বে এই ঘটনাটি ১১৮৯ থুষ্ট শতকের এবং 

উপঢোকন পাঠিষেছিলেন সুলতান সালাদিন। 

অতি মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রীতিপদ সুগদ্ধে ওর 
যেকত আদর, তা ভাষায় ব্যক্ত কর! অসম্ভব । 

কপ্তরীর জন্তে ক্তরী মুগ বধ অপরিহার্য । 
বিজ্ঞানীর মনে সমস্ত] উঠলো! যে, এমনি করেই তো 

অবাধ হত্যার ফলে মৃগকুল একদিন লোঁপ পেয়ে 

যাঁবে--অতংপর “ততঃকিম্'? কৃত্রিম উপায়ে 

মুগনাভি প্রস্ততির প্রয়াস চলতে থাকলে! এবং 

এখনে! চলছে। আর যতদিন বিজ্ঞান থাকবে, 

ততদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বার আরে! উচ্চতর 

মানের অন্গক্প বা এ জাতীয় জিনিষ তৈরীর 

চলতে থাকবে--এটা বলা চলে নিধিবাঁদে । 
রসায়নস্বিজ্জান কতরুগুলি তথাকথিত 

কৃম্তরী ( ব1 1195) তৈরী করেছে-যাঁদের নাম 
মাক্ধচ কিটোন, জাইলল ইত্যাঁদি। “তথাকথিত 

বলবার ক|রণ, অকৃত্রিম মুগনাভির সঙ্গে এদের কোন 

মিল নেই। তরে উচ্চাঙ্গের গন্ধ এগুলি থেকে 

নিক্ষান্থ হয়ে থাকে, তাই তাদের সম।দর রয়েছে। 

এগুলি ছাঁড়া পৃথিবীর ব্বনামধ্য।ত সুগন্ধ উৎপাঁদন- 
কারী প্রতিষ্ঠানসমূহও মৃগনাভির নকল করে 
তাদের নিজ নিজ পেটেন্ট স্থগন্ধও বাজারে ছেড়ে 

চলেছেন! আর রয়েছে মাস্কোন জাতীয় সুগন্ধ। 

জানা গেছে যে, নাইলনের আবিষ্বর্তী [31. 

ভ/৪11506 091000615 কন্তরীর গ্ভায় অবিকল 

গদ্ধবিশিষ্ট একটা রাসায়নিক পদার্থ প্রস্ততি সক্ষম 

হয়েছিলেন--নাম দিয়েছিলেন 4১860601265 

বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাদিতে এই ধরণের নব নব 

প্রয়াসের কথা অনেক সময়েই পড়তে পাওয়া যায়। 

মগনাভির পরেই আযান্ারগ্রীজ নামক সুগন্ধ 
দ্রব্যটির নামোল্েখ করা যায়। বিরাটাকার 

তিমির পরিপাক ব্ত্ের অংশবিশেষে এই মোমের 
মত জিনিষটি পাওয়া যাঁ়। এটি এত জ্বনপ্রিপ্র ও 

কবিপ্রিয় যে, মিপ্টন তার 08190152 [০691)60-এ 

লিখেছেন-- 

50368906 0৫ 01986 0:00] 01 891206,. 

[া। 08305 00110 01 0002 076 3015 

০0: 001160 (115---8120061 50921063+, 

১৯৫৩ খুষ্ট শতকে ডাঃ রবার্ট ক্লার্ক ৯২৬ পাউগ্ 

ওজনের একটা আযাঙারগ্রীজ তিমি-গর্ভে প্রাপ্ত হন ! 

এখন এমন বিরাটাকারের জিনিষ তিমির উদরে 

কেমন করে সৃষ্টি হয়--.সে বিষগ্বে অনেক তাত্ত্বিক 

মতবাদ রয়েছে। কিন্তু এ-যাবৎ কোন সম্তেঠষ- 
জনক মতবাদ পাঁওষ! যায় নি। 

ভারত, সিংহুল এবং ইস্ট ইঙিজের কৃলে 

অধিকাংশ জ্যাঙ্গারগ্রীজই পাওয়। বায়। প্রেজিল, 



মে, ১৯৬৪] 

পুর্ব আফিকা ও বাহামার তীরেও পাঁওয়৷ যায়। 
গড়পড়ত। একটা খণ্ডের ওজন এক আউন্স থেকে 
পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যস্ত হয়ে থাকে। আর তাই- 
মোরের (10001) রাঁজা ওলন্দাজ পূর্বতারতীয় 
কোম্পানীর কাছে যে পিগুটি বিক্রয় করেছিলেন, 
তার ওজন ছিল ১৮৫ পাঁউণ্ড এবং মূল্য ২,০০০ 
পাউগুড। আ্যান্থারগ্রীজ হুল্দে, ধূপর, কৃণ্ট অথবা 

বহু বর্ণের হয়ে থকে এবং জল অপেক্ষা হন! 

হওয়ার দরুণ ভেসে থাকতে দেখা যায়। 

আযাছ্ছারগ্রীজের খাটি অবস্থ/য় গন্ধ অতি 
অপ্রীতিকর! তবে দ্রবীভূত অবস্থায় বা মিশুণে 
তাই আবার হয়ে দড়াঁয় অতীব মনোরম, গ্রীতিপদ। 

এর মুখ্য উপাদান আযাপ্ি ইন (4১111611) [ এটি 

একটি ট্রাইসাইক্লিক টাপিন আযাঁলকোহল || 
ইপাশী, কালে ল্যাব্রান।ম এবং আাদ্থারগ্রীজের 
গন্ধের সৌসাদৃও দেখা গেছে। 

 আখারগ্রীজের গদ্ধের মুলীভূঙ করণ যেমন 
আযাঙ্িইন, তেমনি আঙ্বিইনওলাইড ও অগ্ঠান্থ ছু- 
একটি পদার্থের দরু৭ও | 

জান্তব গন্ধবর্গের মধ্যে কন্তরীর সবাধিক মাত্রায় 

সুগন্ধ আর আযাঘ।রগ্রীজের সুগন্ধ সবাধিক স্থায়ী। 
মেই জন্ঠে হাক্কা ফুলের স্ুগন্ধে আস্বারগ্রীজ এবং 

পক্ষ[ত্তরে ভারী গন্ধের ক্ষেত্রে কম্তরী বা সিভেট-এর 
টিংচার সুপারিশ কর। হয় । 

এই সিভেট (01৮20 কি জিনিষ? গপ্ধ- 

গোকুলের (০1৮66 ০৪6) গ্র্িতাব হলে! সিভেট | 

গ্রশি্7 ও আফ্রিকান এই বিড়াল জাতীয় প্রাণী 
(৬156118. 0156069) দেখতে পাওয়া যায়। 

ইখিওপিগ্ার প্রাণীগওলিই সচরাঁচর কাঁজে লাগানো 
হয়। মুখের বিষম এই যে, এই শ্রাবের জন্তে 

পুটিকে বধ করবার প্রয়োজন হয় না। 

সিষ্ভেটের ভিতর থাকে স্ক্যাটোল (582001) 

নাষে রাসার়দিক গন্ধক্রব্য। আর সিতেটের গন্ধের 

মূল কারণ একটি কিটোন-্বার নাম লিভেটোন 

প্রাণীজাত সুগদ্ধদ্রব্য ১১৪, 

(01৮6696) | সিভেটোন কৃত্রিম উপান়ে প্রস্তত 

কর] সম্ভব 'হয়েছে। 

প্রাণীজ গম্ধসমূহের চতুখ টির নাম ক্যাস্টরিনাম 
(08560165800) সংক্ষেপে কখনে। কখনো! 08$0০1 

বলা হয়। বীরব (36৪৮6) শ্রেণীর প্রাণীর শা 

এটি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর এই প্রাণীর উদরে 
এই জিনিষটি সঞ্চিত হয় | দুঃখের বিষয়, প্রাণীটিকে 

বধ কৰা অবস্ঠ প্রয়োজন । পুর্বে এদের প্রচুর সংখ্যায় 

পাওয়া ষেতো, তবে ফার (91)-এর জন্তে অনবরত 

শিকার করবার ফলে এদের সংখ্যাও এখন সীমাবদ্ধ 

হয়ে এসেছে। ক্যানাডার বীবরই ক্যাঁষ্টরের মুখ্য 
উৎ্স। বাশির সাইঈবেরিঘ়।র বীরব থেকেও 
ক্যাস্টর আহরণ করা হম! 

কা।জ্টরিম্ামের ভিতর প্রায় সংখ্যক 

বিভিন্ন পদার্থের সমাহার দেখা বায়, তার যধ্যে 

অর্ধপংখাক সঠিক সনাক্ত করা গিয়েছে। এগুলির 

অধিকাংশই বীবরের থাঁছের উপাদান । গন্ধ" 

গ্রদ্থিতে অপরিণত অথবা স্বল্প পরিবতিত অবস্থায় 
এগুলি জম| হয়। অপরাপর মেরুদণ্ডী প্রাণীর 

ক্ষত্রে এসব জিনিষের পরিণাম মুত্রক্বপে করণ । 

উত্তর আমেরিকার মাস্ক 'র্যাট (২0851 180) 

এই পঙুপখায়ে আর একশেণী। আমেরিকায় 

এর লে।ম বা চ'ঞ1 মুল্যবান জিনিষ এবং জনপ্রিক্ল। 

আঁমেরিকাঁর বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে নুইশি- 
স্বেনায় এদের পাওয়া যাঁয়। সচরাচর পুরুষ জাতীয় 
প্রাণীর শ্রাগ্রন্থি কার্বকরী, বর্দিও স্ীজাতীয়েস মধ্যে 

কষদ্রাকার গ্রথি দুষ্ট হদ। শ্রাবগ্র্থির জন্তে প্রাণীটি 
অবস্থাই বধ। হবে। 

পরীক্ষাকালে গ্রহ্থিশাবের সাধানদ্ধপে অপরি- 

বর্তনীয় (00589788891) সামগ্রীর শতকরা ৯৭ 

ভাগ বৃহদাকার সাইক্রিক আলকোহলের ছারা 

গঠিত দেখা গেছে । এদের কোন গন্ধ নেই বললেই 

চলে। এগুলি অব) কিটোনে পরিবন্তিত হুলে 
বৈশিষ্ট্যময় কন্তরীর গন্ধ বিকিরিত করে। রাসাক্ঈনিক 

হিনেবে মাস্ক র্যট্রজাত পদার্থটি কগ্বরী ও 

শত 



৬৬৮ 

সিভেটের সঙ্গে সম্পকিত। যাস্ক টক্কুইন-এর 
পরিবর্তে অথবা এশিয়ার কন্তরীর মাঁন উন্নীত 

করবার জগ্ঘে এটি ব্যবহূত হুয়। 

স্থুলকার় সিভেট স্থাযিত নির্ধারক (1905) 

এবং স্ুগদ্ধকে পরিপুরিত বুকের আকারে এনে 

ফেলতে থে সহায়ক হয়। ক্যাস্টরও একই 

ধীর জিনিম অর্থাৎ স্থান্িত্ব নির্ণায়ক হয়েও 

জনপ্রিয় এবং কোন সুগন্ধে মশলশ্রেণীর অথবা 

প্রাচা ধরণের ভাব আনয়নে এটি ব্যবহাত হয়| 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, €ম সংখ্যা 

টব্য-_ুখ্যতঃ যন্ধপ্টে প্রবন্ধটি লিখিত হলে! -- 

(১) 10106 00810080156 ১0101, 1957 

(২) ৪8:06) 09101) 10, 19625 ৬০1, 193, 

০ 4819, 200. 978-949 

(৩) 1706110006 0000 006 56৪-৮৮ 

£000 0 0217 লুতোগঘ, 
৮ 9, £৯,১ [7১ 27, 

(8) 95706১600 961601706 1000905- 

1815061210৮ 00100, 

উন্নত জাতের মানুষ স্থষ্টির পরিকপ্পনা 
ভ্ীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী 

১। কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত বৃর্টিশ জীব- 

বিজ্ঞানী সার জুলিক্নান হাক্সলি বুটিশ ইউজেনিক্স 
সোসাইটির এক সভায় উন্নত জাতের মালুম হৃষ্টি 

সম্থদ্ধে একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কথ! উল্লেখ 

করিয়া বলিয়াছেন যে, কৃত্রিম গ্রজনন-পদ্ধতির 

দারা পৃথিবীতে সুস্থ," সুন্দর ও মেধাবী মানুষ সৃষ্টি 

কর! যাইতে পারে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, কর্মপটুতা 
ও বুদ্ধিবুত্তিতে সাধারণ . মানু অপেক্ষা উন্নত 

ব্যক্তির শরীর হইতে স্পার্ম সংগ্রহ করিয়া মাতৃদেহে 
প্রবেশ করাইলে সার! পৃথিবীতে সের! ছেলেমেযবের 
আবির্ভাব হইবে |, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছান- 
সারে কৃত্রিম প্রজনন-পন্কতির দ্বার! তাহার! ইচ্ছামত 
অপত্য লাভ করিতে পারিবেন। পরিকষ্তান! 

কার্যকরী কর! হইলে যে উন্নত জাতের সম্তান- 

সম্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার! ভবিষ্ুৎ পৃথিবীতে 

সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মান অনেক বাঁড়াইঘ্া 
দিবে এবং পৃথিবীকে শখ, শান্তি ও মঙ্গলের 
নিকেতন করিয়া ভুলিবে। নিয়ন্ত্রিত অপত্য বিধান 
করাই হইবে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্োস্ঠ। 

২। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে ছারে বৃদ্ধি 

পাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মাঁনবজাঁতি 

এক অন্ধকার যুগের সম্মধীন হইতে চলিয়াছে। 
আগামী আঠারো বসর বা তাহা হইতে কম সময়ের 
মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩১৮ কেটি হইতে 

৬৩৬ কোটি হইয়া! যাইবার আশঙ্কা কর! হইতেছে। 
পৃথিবীর অবাঞ্চিত ও অকর্মণ্য ব্যক্তির ভিড় 

হইতে মুক্তি পাইতে হইলে পরিবার পরিকষ্জীনা 
অবশ্থস্তাবী হইয়া পড়িবে! শারীরিক স্বাস্থ্য, 
সৌনর্য, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবৃতিতে সাধারণ মানুষ 
অপেক্ষা উন্নত মানুষের বংশবৃদ্ধির দ্বারা এবং পশু, 

খর্ব, স্বাস্থ্যহীন ও বংশগত রোঁগসম্পন্ন ব্যক্তির 
সংখ্য। হ্রাসের দ্বার! পৃথিবীতে উন্নত মানব সম্পদ 

সষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে। সার হাক্সলির 
পরিকল্পানার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ত কি ভাবে উন্নত 

জাতের মা্ষ কৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহা বর্তমান 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। 

৩। অযোগ্য, বংশগত রোগগ্রশ্ত ও বিকৃত- 

মস্তি ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রজনন” 
শক্তি নট করিয়া ভবিহ্ৎ মাঁনধসমাজ্জে অবাঞ্ছিত 

লোকের যুছগির সম্ভাবনা হাস করা যাইতে পাঙ্ছে বলিয়া 



যে ১৯৬৪ ] - 

অনেকে মনে করেন। অপরাঁধপ্রবণতা বংশগত 

মনে করিয়া চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাঁজানি প্রভৃতি 

অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও প্রজনন-শক্তি 
করিবার জন্ত কেহ কেহ পরামর্শ দিয়া খাকেন। 

যে সকল বংশগত রোগ বংশান্গক্রমে আত্মপ্রকাশ 

করে, সেই ক্ষেত্রে রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের প্রজনন- 

ক্ষমতা লোঁপ করাইয়া! দিলে ,বংশগত রোগের 

বিলুপ্তি ঘটিবে। এই জাতীয় বংশগত রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির] যদি সারাজীবন অবিবাহিত থাকেন ব| 

বিবাহ করিয়া কোন সম্তান-সম্ততি উৎ্পাঁদন না 

করেন, তাহা হইলেও রোগ আত্মপ্রকীশের সুষোগ 

পাইবে না। অনেক সময বংশগত রোগ যে কোন 
পধায়ে হঠাৎ আবিভূত হইয়া খাকে। পৃধ- 

পুরুষের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ সচরাচর ধেখ। যায় 

না। সেই কারণে এই ধরণের রোগকে অনেকে 

বংশগত রোগ বলিয়া মনে করেন না| শ্বেতা 

(রঞ্জকশুস্ততা ) ছেলেমেয়ে হওয়া এই রোগের 
শস্ততৃক্ত। নারী ও পুরুষ নিধিশেষে এই রোগের 
জিন বহন করিয়া থাঁকেন। যখন বাহৃতঃ নীপোঁগ 
স্ত্রী ও পুরুষ পরম্পর বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হন_- 

তাহাদের ম্পা ও ডিছ্বে সনধ্মী শ্বেতা ছেলেমেয়ে 

হইবার জিন থাকিবাঁর ফলে সম্তান-সম্ততির এক 
চতুর্থাংশ শ্বেতা হহীর সন্তাঁধন! থাকে। এই সকল 

দম্পতির যতক্ষণ পর্যস্ত কোন শ্বেতা ছেলেমেয়ে না 

হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত রোগগ্রন্ত জিনের অস্তিত্ব 

বুঝিতে পারা যায় না। শ্বেতা ছেলেমেয়েদের 

বন্ধ্যাত্ব বিধানে এই রোগের প্রাছুর্ডীব দশ বা বিশ 

পর্যায়ের মধ্যে সম্পুররূপে নিমূল করা যায় না। 

গমাজে যে সব নরনারী এই রোগের জিন অপ্র- 

'কাশ্তভাবে (06০85515615) বহন করিতেছেন, 

ডাহারা তাহাদের পুত্রকপ্ভাঁদের মধ্যে এই রোগের 

জিন ছড়াইয়া বাইতেছেন। যখন কোন সস্ভান 

'পিতাধাতা উভপ্নের নিকট হইতে রোগগ্রত্ত ছুইটি 
জিম একই সঙ্গে লাভ করে, তখন সেই রোগের 

 জক্ষগ তাঁছারু মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখা বায়। 

উল্নত জাতের মাসুষ সৃপ্রির পরিকল্পন। ২৬ 

বংশগত রোগগ্রত্ত ব্যক্তিদের বন্ধ্যাত্ব বিধানে রোগ 

ধে ক্ষেত্রে নিমূ'ল করা সম্ভব ৭য়, সে ক্ষেত্রে রোগখ্স্ত 

ব্যক্তির আত্মীয়-ম্বজনদের অনেকের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির 

কথা মনে হইতে পাঁরে। ইহা! কার্ধকরী করা 
হইলে বংশগত রোগের আবির্ভাব কমিয়া যাইতে 

পারে, কিন্তু সুস্থ আত্মীয়দের প্রজনন-ক্ষমত| পোপ 

করাইয়া পিলে সমাঁজে সুস্থ, সবল ও নীরোঁগ 

ছেলেমেয়ে হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইকে-কেন 

না, তাহাদের রোগগ্রস্ত সম্ত।ন হওয়া অপেক্ষা 

শীরেগ অস্তান হইবার সস্ত/বনাই বেশী। যদি 
স্বামী ও স্ত্রী একই রোগগ্রন্ত পুর্দপুরুষ হইতে 
আসিয়া খাকেন, হাহা হইলে তাহাদের কিছু 

সংখ্যক সম্ভাঁন-সন্ততিদের মধ্যে সেই রোগের লক্ষণ 

প্রকাশ পাইধার সপ্ভাবনা থাকে । নিকট আত্মীয় 
স্বজন ও ভাগনেয়দের (001915)5) মধ্যে বিবাস্ছ 

নিষিদ্ধ হুষ্টলে বংশগত রোগের প্রাছুঙাব বহুলাংশে 

ত্রাস পাইতে পারে। শিকট আঁতীয়ত্বজনের 

মধ্যে বিবাই হইলেই যে রোগগ্রন্ত সন্তান-সন্ততি 

হইবে তাহ নহছে। তবে অনাত্মায়দের মধ্যে 

বিবাহ অপেক্ষা নিকট আত্মীঘ্রদের মধ্যে ধিবান্ধে 

রোগগ্রন্ত সন্তান হইবার সুস্তাবশ! বেশী খাফিবে। 

৪। হিন্দ বিধাহ আইলে একই বংশে 
খুড়কুতো, জোোঠতুতো, মামাত, মাঁসতৃুতো। ও 
পিসতুতে ভাইবে।নের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। 

কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক তাঁহার ভাই অখবা বোনের 
মেয়ে অথবা ছেল্লেকে আইন অনুযা়্ী বিবাহ 
করিতে পারেন না। কিন্তু আঁমাদের দেশে 

অনেক সমাঁজে পুরাতন প্রথা থাকায় আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে বিবাহ চলিয়া! আসিতেছে। অস্া 

প্রদেশে মামানভাগী এবং জ্যেঠতুতো! ও খুড়তুতো 

ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। সম্প্রতি 

এক সমীক্ষায় দেখ। গিষ্বাছে ধে, অন্ধ প্রদেশে 

শতকরা ৩১টি বিবাহ আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে হইয়া 
থাঁকে। ফেরেনার আদিবাসী পুরুষেরা মাষার 
মেগ্েকে বিবাহ করা বেশী পছন্দ করিয়া থাকে,। 



ণও 

হিন্দ আইনে পিতার সম্পত্তির পুত্র ও কন্ত। সমভাবে 
উত্তরাধিকারী হইবার ফলে আত্মীয়স্বজন ও 

ভাগিনেয়র মধ্যে ধিধাহ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে 

বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিয়া খাকেন। প্রজনন- 
শত্বের প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
বিবাহ সাধিত হইলে বংশগত রোগের ভীতি হইতে 

মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। পুরুষের রক্তে [0১ 

পজিটিভ এবং স্ত্রীর রক্তে [-নেগেটিভ অথব। 

স্ত্রী ও পুরুষের 8130 রক্তশ্রেণীর মধ্যে অসামঞজস্ত 
থাকিলে মত সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

বিবাহের পুবে পাত্র-পাত্রীর বংশতাঁলিকা প্রজনন- 
তত্ববিদের দার! পরীক্ষা করাইতে অনেকে পরামর্শ 

দিয়া খাঁকেন। বিজ্ঞানের উন্নতিতে রোগগ্রস্ত 

শপ্রকাশ্ট (868551০) জিনের অস্তিত কিছু কিছু 

ক্ষেত্রে জানা বাইতেছে এবং পাঁত্র-পাত্রীদের মধ্যে 
উহ্নার অস্তিত্বের বিষয় জানা গেলে তাহাদিগকে পুঝ 

হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রী- 
পুরুষের মধ্যে বংশগত ব্যবধ।ন ধেশী হইলে বিবাহের 

ফল ভাল হয় বলিয়া! বিশেষজ্ঞের মত পোষণ করেন। 

অনেকে মনে করেন, ভারতে বিভিন্ন বর্ণ, সমাজ, 

গোঠী, গোত্র, প্রদেশ ও ধূর্মের মধ্যে যদি বহিধিবাহ 

(0810:66011)5) প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সম্তান- 

সন্ততির মধ্যে বংশগত রোগের আত্মপ্রকাশ 

ঘটিধার সপ্ভাঁবনা কম থাঁকিবে। ছুইটি বিভিন্ন 

জাতের গাঁছ বা পণুপক্ষীর মধ্যে সংমিশ্রণে যে নৃতন 
বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়---তাহার স্বস্থ্যি ও গড়ন পিতা- 

মাতা অপেক্ষা অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায়| 
যদি এই তথ্য সত্য হয়, তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই 
শীতি প্রযোজ্য হইবে না কেন? সুইডেনের ছেলে- 

য়ে অন্ত দেশের ছেলেমেয়েদের সহিত বিথাহের 

ফলে ভাহাদের ব'শগভ রে।গের আবিভাব কমিয়। 

গিষ্াছে এবং সম্তাঁন-সম্ভতিদের গড় উচ্চতাও 

বাড়িয়া গিয়াছে। সংদ্।র, অস্ধবিশ্বীস, অশিক্ষা ও 

আঙ্জতার কারণে আমাদের দেশে বহিবিবাঁহ কম 
হইতেছে। ব্রাহ্মণের সহিত ত্রাঙ্মণের এবং ক্ষত্রিক্ের 

জাল ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ) 

সহিত ক্রিয়ের বিবাহ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া 
আঁপিতেছে। বতই শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্পের 

প্রসার ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়া 

যাইবে, ততই ভৌগলিক সীমানা ও. সামাজিক 
সংস্কার ভাঙ্গিয়! পড়িবে। 
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জীবন সংগ্রামে যাহারা বাচিক়া থাকে, তাহার! 

এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিই পৃথিবীর সম্পদ 

ভোগ করিয়া থাকে । যুদ্ধকালে দেখা যায়-- 

স্বা্যবান, বুদ্ধিমীন ও বিচক্ষণ যুবকেরা যুদ্ধে 

অংশ গ্রহণ করিয়া এ।৭ হারায় এবং দেশে 

বিকলাঙ্গ ও কুগ্র লে।কেরা পড়িয়া থাকে । পরিণামে 

তাহাদের সম্তান-সস্ততিতে দেশ আবার ভরিয়। 

উঠে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে থাহারা পলাইয়া থাঁকে 
এবং খুদ্ধের আঁচ যাহাদের গাছে লাগে না 

তাঁহারাই বন্থদ্ধরার সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে। 

অস্থস্থ, বিকপাঙ্গ ও রুগ্র লোকের সন্ভান-সস্ততিতে 

দেশ ভরির়। গেলে দেশের অস্তশিহিত শক্তি, 

বীর্য ও ছুঃসাহমিক কার্ষে প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ” 

গুণগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইবার সম্ভীবনা 

থাকে। যে রোমান সাম্রাজ্য শক্তি ও এনে 

পৃথিবীর উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল 

সেই সাশ্রাজ্যের পতনের মূলে দেশের অস্তশিহিত 

শক্তির অভাবও একটা কারণ হইয়াছিল। যুদ্ধে 

শুধু অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয় না--প্রচুর প্রাণনাশের 
ফলে দেশের অস্তনিহিত শক্তিও নষ্ট হয়। 

৬। এই কথ! সকলেই বলিবেন যে, সমাজে 

যে সকল গুণগুলিকে আমরা সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া 

মনে করি, সেই সকল গুখের অধিকারী মান্গুষের 

সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। হাক্সলির মতে--স্থাস্থ্। 
সৌন্দর্য, কর্মতৎপরতা, দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিবৃত্তি, খেলা- 
ধুলায় পাঁরদশিতা ও নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাই 
প্রয়োজশীয় গুণ। এই সকল গুণ কমবেশী পারি- 

পার্িক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মহৎ ব্যক্তির! 
যে সকল গুণের জন্য বরণীয় ও স্মরণীয় কৃইয়াছেন, 
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তাহাদের সেই গুণগুলি রংশগত কিনা, তাহা 
নিঃসংশষে প্রমাণিত হয় নাই। মানুষের দয়া, 
মানা, নিংস্বার্থতা? সাঁধুতা, মমতা, বদাস্ততা, আঙ্গ- 

গতা, ভালবাসা, সহাহভূতি, ক্ষমা, ধর্মপরাষণ ত।, 

অধ্যবসাষধ ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সদগুণগুলি 

কতটা বংশগত এবং কট! পরিবেশগত বিভিন্ন তর 

উপর নির্ভর করে, পে বিষয়ে* পণ্ডিতদের মধো 

যথেষ্ট মতভেদ আছে। মাষের বংশগত রে।গ 

জিনের দ্বারা প্রভাবান্িত, কিন্তু মানুষের সদ- 

গুণগুলি জিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত কিনা, আজ 
পর্যস্ত তাঁহার কোন প্রমাঁণ পাঁওষা যা নাই। 

| যুগের সঙ্গে সঙ্গে মাগষের গুণের প্রকৃতি 

ও চাহিদাও পরিবতিত হয় । প্রাচীনকালে লোকে 

বীরের পুজ। করিত--বীরত্ব, শৌর্ধ, ও ধর্মপরায়ণত৷ 
প্রভৃতি গুণের আদর ছিল। পরবর্তাঁকাঁলে অধায়ন 
ও অধ্যাপনা সমাজে মহৃত্তম বৃত্তি বলে স্বীকৃত 
৪ পুজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা আর 
নাই, লোকে এখন অর্থের উপাঁপন| করে-যাহার! 

বেশী অর্থ উপার্জন করে, তাহারাই সমাজে সর্মেচ্চ 

স্থান পায়। দৈনিক সংবাদপজের পাত্র-পাত্রীর 

কলম খুলিলেই দেখ! যাইবে ডাক্তার, ইঞ্রিনীয়ার 
ও বড় অফিসার পাত্রের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা বেশী। 

উন্নত জাতের মাচুষ কৃষির পরিকল্পনায় আমাদের 

দেশে কি ভুরি ভূরি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও বড় 
বড় অফিসার বেশী করিয়] সৃষ্টি করিতে হুইবে? 
শিক্ষক, শ্রমিক, কেরাণী, ব।সকগ্াক্টর ও ঝাঁডুদারের 

প্রয়োজন কি সমাজে নাই? দার্শনিক, কবি, 
সাহিত্যিক, লেখক, গায়ক, অভিনেত্তা, অভিনেত্রী 

ও ফুটবল থেলোম্বাড়ের কি প্রয়োজনীয়তা! নেই? 
বেশীর ভাগ ম্পা্টান ভাল যোদ্ধা! ছিল--টসম্ত 

তৈয়ারী করাই ছিল বিবাহ্রে উদ্দেশ, কিন্তু শাঁসন- 

ক্ষমতা ও কৃটনীতিজান না থাকার তাহাদের 
সামাঁজ্য হারাইতে হইয়াছিল। অনেকেই হয়তো! 
বলিবেন যে, দেশে বোবা-কালা, অন্ধ" ও বিকলাঙ্গ- 

দের প্রপ্গোজনীয়তা নাই। কিন্ত দেখা গিয়াছে 

উন্নত জাতের মানুষ স্ষির পরিকল্পনা ৭১ 

যে, বিশেষ ধরণেন্ন কাজ বিকলাঙ্গ বাক্কিরা যত 

সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে, হুস্থ উন্থিয়সম্পনন ব্যক্তিরা 
তত সুষ্ভাঁবে করিতে পারে না। এই স্বকল 
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্তান যদি পৃথিবী হইতে অপসারিত 
হইন্ত, ত।হ1 হইলে আমর! হোমাঁর, মিন্টন, বিটোফেন 
ও হেলেন কেলারের মত মনীষীদের পাইতাম কিন! 
সন্দেহ। শমাজ এক জাতের মান্য লইম্ব! বেশী 
দিন টিকিয়। থাকিতে পারে না--একঘেয়েমির 
আবর্তে সমাজজীবন ধেন বিতস্পৃহ হইস্্। পড়ে। 
যে সমাজে যত বেশী বৃত্তিধারী স্ত্রী-পুরুষ থাকিবে, 
সেই সমাজ তত বেশী সুস্থ ও উদ্ঘমহীল হইবে । 

৮। 'প্রকৃতিগ 5ভাবে সকল মাছমকে এক মনে 

করিয়! ধনী-দরিদ্, প্রভু-ভৃত্য ও শক্িশ/লী- 
ছুর্বলের মধো প্রভেদ দূর করাই সমাঁজতঙ্ের 
নীতি | কিন্তু জীব-বিজ্ঞানীর একই ডিম্বজাঁত 
যমজ সন্তান ছাড়া মান্গষের অস্তঃপ্রকৃতিতে 

(06705169115) পার্কোর সতাতাকে অস্বীকার 
করেন না। প্রতিটি মাম অস্তঃপ্রকৃতিতে অন্ত 

গার হইতে ভিন্ন | প্রচ্যেককে একই পরিবেশের 

আওতায় রাখিলে সকলেই যে একই ধরণের হইবে, 

ভাঙার কোন নিঃশ্চমতা 'নাই। যে পরিবেশ 

একজনের সহ|বনক হইবে, অপরের পক্ষেঙ যে তাহা 

সহায়ক হইবেই, ইহ! জোর করিম্না বল। যায় না। 
উপযুক্ত পরিবেশে জন্মগত কর্মক্ষমতার পূর্ণবিকাশ 
ঘটিবে | 

৯1 সচর[চর দেখ! যায়, যে, ধনী অপেক্ষা 

গরীবদেব সন্তান-সন্ততির সংখ্য। বেশী। সমাজের 

বিভিন্ন স্তরে সস্তান-সম্ততির সংখ্যার তাঁরতম্যে 

অনেক প্রজনন-তত্ববিদ্ উদ্দেগ প্রকাশ করেন। বুদ্ধির 

মান নির্ণয় করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, দরিঞ্্র চাষীর 
সম্তানের বুদ্ধি অপেক্ষা ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তির 
সন্তানের বুদ্ধি বেশী। যদি গরীবের অবুদ্ধিমান 

সস্তান বেশী হয় এবং বড়লোকের বুদ্ধিমান সন্তান 
কম হয, তবে দেশে একদিন অবুদ্ধিমীন সম্তান- 
সৃস্কতিতে ভরিগ়্! উঠিবে। বদি বড়লোকের সহিত 
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বড়লোকের এবং গরীবের সহিত গরীবের বিবাহ 
সীমাবদ্ধ থাকে, তাহ, হুইলে সমাজে” উচ্চন্তরে 
ধন ও বুদ্ধির যানের মাত্রা বাঁড়িয়া! যাইবে এবং 
শিক্ষিত ব্যক্তিফের পন্ভান-সম্ভতি যেহেতু কম, 

সেহেতু একদিন উত্তরাঁধিকারীর অভাবে উচ্চ 

বংশের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সদগুণগুলি 

লোপ পাইয়া যাঁইবে। ধনী-দরিদ্রের বিবাহে 
এই সমস্যার মমাঁধান হইতে পারে। সমাজের 

উচ্চন্তরের ব্যক্তিদের বংশবলী পরীক্ষ। করিয়া 

মানুষের বংশগত বলিয়া গ্যান্টন মত পো 

করিতেন। কিন্তু অনেকেই মানুষের বুদ্ধি, মেধা ও 
বাক্তিত্ব প্রভৃতিকে বংশগত বলিয়া শ্বীকার করেন 

না। ধনী ও দরিড্র ছেলেমেয়েদের একই পরিবেশে 

শিক্ষ দেওয়া হইলে বুদ্ধি ও মেধার বংশগত পার্থক্য 

ধর] পড়িবে ন। বলিয়! অনেকে মনে করেন । পরি 

বেশের পার্থক্যই বুদ্ধি ও মেধার পার্কোর কারণ। 
১০। হাক্সলি ভাহার পরিকল্পনায় স্পার্ম 

সম্বন্ধে য5টা গুরুত্ব আরোপ করিগ্জাছেন, ডিম্ 

সঘদ্ধে তেমন কিছু বলেন নাই। ম্পার্স ও ডিশ্বের 
সংমিশ্রণে নবজতিকের হুষ্টি। ভাল স্পার্ম ও 

খারাঁপ ডিস্বের সংমিশ্রণে নিশ্চয়ই ভাল 'জাতের 

মানুষ হট্টি হতে পারে না। স্ত্রীদের কি রকম 
হওয়া উচিত, প্লে স্ধদ্ধে তিনি কিছু বলেন নাই । 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রজনন-ক্ষমত! নষ্ট করা অপেক্ষ। 

কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা উন্নত মায় সৃষ্ট 

করিবার অন্কুলে অনেকে মত পোঁষণ করেন। কিন্ত 
কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিলে 
প্রচলিত সামাজিক প্রথা, সংস্কার ও ধর্মের মুলে 
আঘাত পড়িবে এবং উন্নত জাতের মানুষ স্থাষ্ট 

করিবার পরিকল্পন। বানচাল হুইয়! যাইবে । নিজের 
কট্টির অভাবে মানুষ নানারকম মানসিক ব্যাধিতে 
ভুগিবে--সমাজে বিশৃঙ্খলার স্যতটি হইবে এবং বিবাহ 
প্রহসনে পরিণত হইঘে। প্রশ্ন উঠিতে পারে-- 

উদ্ধত জাতের মান্য কৃষ্টি করিতে কোন্ গুণগুঙ্ি 

জান ও বিজন, [ ১৭শ বর্ষ, «ম সংখ্যা 

প্রয়োজনীর়? প্রয়োজনীয় গুণগুলি কি বংশগত? 
এই কথ! অস্বীকার কর] যায় ন| যে, প্রজনন- 

তত্র সাহায্যে গাছপালা-পশুপক্ষীর যা কিছু 
উন্নতি কর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে অর্থ- 

নৈতিক উন্নতির চিস্তা। গাছে যাহাতে ফলন 

বেশী হয়, গরু যাহাতে বেশী ছধ দেয়, মুরগী 

বাহাতে বেশী ডিম দেয় এবং ঘোড়া খাহাতে 

ভাল ছুটিতে পারে--তাহারই উপায় উদ্ভাবনে 
প্রজনন-তত্বের সাহথাধা গ্রহণ কর! হয়্। ভবিষ্যৎ 
বংশধরের উন্নতি-সাঁধনে মানুষ নিজেকে গৰু, 
ভেড়। ও ঘোঁড়ার মত মনে করিয়। কৃত্রিম প্রজনন- 

পদ্ধতির দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার আগগ্রন্থ 

প্রকাশ নাও করিতে পারে! অনেক প্রজননতত্- 

বিদ্দের মতে- মানুষের সদগুণগুলি যতক্ষণ পর্ধস্ত 

বংশগতভাবে লক্ষিত ও প্রমাণিত না হইতেছে, 

ততক্ষণ পর্যন্ত রুত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা 

মনু্যজাতিকে উদ্নত করিবার পরিকল্পন! নিরর্থক | 

কুত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বার! মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা 

না৷ করিয়। উপধুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সামাজিক 
ক্রিযমাকলাপের সহিত সামধ্ন্য রক্ষ। করিয়। 

বিব।ছ্র ব্যবস্থা করিলে সুস্থ, সুন্বর ও মেধাবী 

সম্ভান-সস্ততির জদ্মগ্রহণের সন্তাবনা আছে। 

প্রস্থতি, শিক্ষা ও চিকিত্পার ব্যয় যে হারে 

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত 

সম্প্রদায় পরিবার পরিকল্পনার পথ শ্রহণ করিতে 

বাধ্য হইতেছে £ ফলে তাঁহাদের সন্ধান উৎপাদনের 
মান্রাও কমিত্া যাইতেছে। যদি বাসস্থানের 

নুযোগ-ম্বিধা, সন্তান-সম্ততিদের অবৈতনিক 

শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বরাদ্ধ কপসিবার ব্যবস্থা 

থকে, ভাহা হইলে অনেক শিক্ষিত যুৰক-বুবতী 
সারা জীবন অবিবাহিত না থাকিয়া বিবাহিত 
জীবনযাপন করিতে উৎসাহিত বোঁধ করিবেন 

এবং হাঁক্সলির পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়াও 

উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারিবে! 



ফটোইলেকটি।ক প্রক্রিয়া 
অমল দাশগুগ্ু 

ফটোইলেকটি ক প্রক্রিয়া বা আলে।কের বিছাতে 
রূপাস্তর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাত্ননর একটি বিশিষ্ট 
অবদান। আলোর তরঙ-দৈর্ধোর একককে 

আযাংষ্রম দ্বারা অভিহিত কর। হয । বিভিন্ন ওরঙ্জ- 
দেখ্যের আলোক-রশ্মি সঙ্থন্ধে প্রাথমিক পর্যালো- 
চণাঁর ফলে দেখা গেছে-দৃশ্ঠমান আলোর 

তরঙ্গ-দৈধ্য ৪১১০৩ খেকে ৭'৫ ১৫১০৩ আযম 
হয়ে থাকে। থেকে 

আযম তরঙ্গ-দৈর্ধের আলোককে. অতিবেগুনী 

রশ্মি বলে। আবার ৭ ৫১১০৩ আ্যাংট্রম থেকে 

অধিকতর ৈর্ঘোর রশ্মিকে ইনফ্রারেড রশ্থি বা 
তাপ রশ্মি বলে। 

১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে জার্মান বৈজ্ঞানিক অধ্য।পক 

হজ, দেখলেন, কোন বাধুশুন্ত নলের ছুই প্রান্ত্ের 
বিভব-বৈষম্য খুব কম হলেও নলের খণ মেরুর 

উপর অতিবেগুনী রশ্বি পড়লে নলের মধ্যে 

ইলেকট্রন-প্রবাহের হৃষ্টি হয়| ১৮৮৮ খ্টান্দে বিজ্ঞানী 
হলওয়াক্স লক্ষ্য করেন--কোন তড়িৎ-অপরিবাহী 

পদার্থে মোড়া দণ্ত।র পাতের উপর অতিবেগ্তনী 

রশ্মি পড়লে সেটা আন্তে আস্তে ধনাত্মক হয়ে যাঘ | 

পাতটি খণাত্মক থাকলে আন্তে আস্তে তার 
খপ বিদ্যুৎ ক্ষয় পেতে থাকে এবং পাতটি শেষ 

পর্যস্ত ধনাত্মক হয়ে যায়। বহু প্রয়োগ ও নিরীক্ষণ 

করে দেখ। গ্েছে_-শুধু দস্তাই নয়, প্রায় সমস্ত 
ধাতুই অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে এলে একই রকম 

ব্যবহার করে। ক্ষারীয় ধাতুর বেলায় মৃষ্টমাঁন 
আলোর সংস্পর্শে একই ফল পাওয়া যায়। 

ধারণা কর! হয়েছিল, যখন আলোক-রশ্মি কোন 
ধাতব পাত্র উপর পড়ে, তখন ইলেকট্রন- 
গুলি পাত থেকে বিচ্ছুরিত হয়। ইলেকট্রনশ্ুলির 

১০৫ 

৪ ১৮১০৩ ১৫ ১১০৩ 

বেগে ৪ সংখা। এবং আলোর তরজ-টৈর্ঘ্য ও 

শ্ীব্রতার সমন্বপ্ন সাঁধনের বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। 
পরবতী কালে অনেক বৈজ্ঞানিক বন্ধ অগ্পসদ্ধান 

করেও কোন স্ুনিদিষ্ট মতে পৌছাতে সক্ষম 
হলেন না। তবে তার! লক্ষ্য করেন--বস্ত থেকে 

ইলেকট্রনসমূহের বিচ্ছুরণ আপতিত অতিবেগুনী 
তরঙ্গের বেগের উপর নির্ভর করে না, তরঙ্গের 

ফ্রিকোয়েম্সির উপর নির্ভর করে। 

১৯০৫ সালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 
অধ্যাপক আ।লবাট আইনস্টাইন তরঙের 
কোয়ান্টাম বিচ্ছুরণের মতবাঁদ নিয়ে বিজ্ঞানীদের 
অসমাধু কার্ধধারাঁকে সমাঞ্ধ করতে এগিয়ে 

এলেন। অধাপক আইনস্টাইনের এইট তত্ব 

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক মাক প্র্যাঞ্ষের 

কোয়ান্টাম তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক 

প্র্যাঙ্কের মতে। শক্তি ক্ষুদ্ধ কণার আকারে 

(00:0956169) বা তরজ।ক|রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় 

বিচ্চুরিত বা শোষিত হয় না-শক্তি নির্দিষ্ট 
মানের প্যাকেট বা কোয়ান্টার আকারে বিচ্ছিন্ন 

ধারায় বিচ্ডুরিত হুয়। অধ্যাপক আইনস্ট।ইন 
আর একধাপ এগিয়ে বললেন--শক্তি অবিচ্ছিন্ন 

ধারায় শোঁধিত হয় ন|, কোয়ান্টার আকারে 

বিচ্ছিয্ন ধারায় শোষিত হয়| প্রত্যেক কোপা 

টামকে ফোটোন নামেও অভিহিত করা হয়। 

স্থতরাং কোয়ান্টাম মতবাদ অঙ্গষায়ী আলোককে 
ফোটোনের প্রবাহ বলা! যেতে পারে। 

[।-কে প্লা।ক্কের গ্রবক এবং ৮ কে ফ্রিকোপেছি 

ধরলে প্রতি কোয়ান্টাম ফৌটোনের মান ধঈড়ায় 
%/। অধ্যাপক আইনস্টাইনের মতে, যখন 88৮ 

পরিমাণ শক্তি কোন ধাতব পাতের দ্বারা শোষিত 



২৭৪ 

হয়, তখন তার এক অংশ এ ধাতব পাতের কোঁন 

অণু থেকে একটি মাত্র ইলেকট্রনরে বিচ্যুত 

করবার কাঁজে বায়িত হয়। এ অংশকে 

দ্বারা অভিহিত করলে বাকী অংশ 1৮-0 

ইলেকট্রনটির গতিশক্তি উৎপাদনের কাঁজে ব্যবহৃত 

হয়! (0 সংখ্যাটি একটি ধ্রবক, এটি ধাতুর প্রকৃতির 

উপর নির্ভরশীল । এখন গ। যদি ইলেকট্রনটির ভর 

হয় এবং %॥ ধাতব তল থেকে তার বের হবার 

বেগ হয়, তবে ইলেকট্রনটির গতিশক্তি দীড়াবে 

২97২1 সুতরাং 1৮08 07গ২1 এটিই 

অধ্যাপক আইনস্টাইনের বিখ্যাত ফোটো" 

ইলেকটিক সমীকরণ। অধ্যাপক আইনস্টইনের 
এই গাণিতিক হুত্র আবিষ্কৃত হবার পর বন্ৃদিন 

পর্যস্ত সেটি পরীক্ষার দ্বার। প্রম।ণিত হয় নি। ১৯১২ 

সালে সুবিখ্যাত মাফিন পদার্থবিদ মিলিকাঁন 
পরীক্ষার দ্বারা সমীকরণের ঘাথার্থ্য প্রমাঁণে সক্ষম 

হন। 

03 ঞ্বককে 1/০ ছারা নিরূপিত করলে 

উপরিউক্ত সমীকরণের রূপ ঈীড়াবে 1(0৮-7০) 
ই 2৮২ । ৮০ ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 

একটি নতুন ঞুবক ! একে এ নিদিষ্ট ধাড়ির জন্তে 
ফোটোনের ফ্রিকোয়েন্সির প্রুরত্তিক মান বলে। 

দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে ম্পষ্ট*বোঝা যাচ্ছে 

কখনই ৮, থেকে ছোট হতে পারে না। কারণ 
৮-৮০ খণাত্মক সংখ্য। হলে ৬ অবাস্তব সংখ্যা! হবে; 

অর্থাৎ ধাতব তল থেকে কোন ইলেকট্রনের প্রবাহ 

হবে না। |] 

সুতরাং ফটোইলেকটিক বিচ্ছুরণের মোটামুটি 

তিনটি হুত্রের উপাদান পাঁওয়] যাচ্ছে_- 

(১) ধাতব তল থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রন- 

সমুছের বেগ আপতিত রশ্মির তীব্রতার উপর 
নির্ভরশীল নর, তবে ইলেকট্নের সংখ্যা তীব্রতার 

সমানুপাতিক । 

(২) ইলেকট্রনের বেগ আপতিত 
ফিকোয়েনির উপর নির্ভরশীল। 

রশ্মির 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, «ম সংখ্যা 

(৩) প্রত্যেক ধাতুর জগ্তে একটি নির্দিষ্ট 
প্রার্তিক ফ্রিকোয়েছি আছে এবং আপতিত 

রশ্রির ফ্রিকোক্সেন্সি এই প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি 

থেকে ' বৃহত্তর হন্ব, অন্যথায় ইলেকট্রন-প্রবাহন 

সম্ভব নয় । 

ক্ষারীয় ধাতুর বেলায় প্রারস্তিক ফ্রিকোয়েন্সি 

দৃখ্টমান সীমার মুধ্যে থাকে । ফলে ক্ষারীর ধাতুর 

উপর দৃশ্যমান আলোক পড়লে তাঁথেকে ইলেকট্রন- 
সমুহ নির্গত হয়। 

ফোটোইলেকটিক কোষ নির্ম(ণে ফোঁটো- 

ইলেকটিক বিচ্ছুরণের এই প্রক্তিঘ্কে কাঁজে 
লাগাঁনে। হয়। জটিল ফোটোইলেকটিক প্রক্রিয়া 
থেকে ফোটে!ইলেকটিক কোষের আবিষ্কার বু 
বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। 

ফোটোইলেকটিক কোষের ব্যবহার আধুনিক 
প্রশ্নোগ-বিজ্ঞানের বহু শাখায় যুগাস্তর এনেছে। 

সিনেমা, টেলিভিশন থেকে সুরু করে চোর-ডাঁকাত 

থেকে সতর্ক হওয়ার কাজেও ফোটোইলেকটি.ক 
কোষের ব্যবহার সর্বজমবিদিত। শিল্প উত্পাঁদনে 

অসম্পূর্ণতা ও ক্রি নির্ধারণে ফোটোইলেকটিক 
কোষের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে । 

একটি ফাঁপা অর্ধনলারুতির ভড়িৎ-অপরিবাহী 
বস্তর উপর কোন ক্ষাঁরীয় ধাঁতুর যৌগিকের একটি 
পাতলা প্রলেপ লাগানো খাকে। সাধারণতঃ 

সিজিয়াম অন্সাইডের প্রলেপ লাগাঁনে। হয় । একটি 
ধাতব দণ্ড নলটির অক্ষ বরাবর সংলগ্ন থাকে। এ 

দণ্ডকে সংগ্রাহক দণ্ড বলে। সংগ্রাহক দগ্জকে 

কোন তড়িৎ্কোঁষের ধন মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর! 

হয় এবং ক্ষারীয় ধাতুর প্রলেপকে তার খণ মেরুর 

সঙ্গে যুক্ত কর! হয়। উভদ্বের মধ্যে উচ্চ বিভ্ভব- 
বৈষম্য রক্ষা করা হয় এবং সমস্ত বস্ত্রটকে একটি 

সম্পূর্ণ বায়ুশূন্ত কাচনলের মধ্যে রাখ! হয়। একেই 
ফটোইলেকটিক কোষ বলে। আলোক-রশ্টি 
যখন ধাতব প্রলেপের উপর আপতিত হস্বঃ 

তখন নির্গত ইলেকইঈনসমুহ তড়িৎ-ক্ষেত্রের জস্কে 
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সংগ্রাহকের দিকে আকধিত হয়। চিত্রে দেখানো 
বৈদ্যুতিক বন্ধনী তৈরী করলে দেখ! যাবে, খণ 
তড়িত্-প্রবাহ ধাতব প্রলেপ থেকে সংগ্রাহকের 
দিকে প্রবাহিত হয় এবং সমমানের ধন তড়িৎ- 

প্রবাহ বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে 

ফটোইলেকটি ক প্রক্রিয়া ২৭৫ 

ফটোইলেকটিক কেধি সাধারণতঃ সম্পুর্ণ 
বাযুশন্ত হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাতে 
আন প্রভৃতি নিষ্টি়্ গ্যাস ভতি থাকে। 
ইলেকট্রনসমৃহ পংগ্রাহকের দিকে আঁকদ্দিও 

ফলে হবার সময় আগঁন অণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। 

চি কাচসপা 
সত ্ 

সি 

১নং চিত্র] 

থাকে। এ বদ্ধনীতে কোন গ্যালভানোমিটার 

সুক্ত থাকলে গ্যাপভানে!মিটাগ্ের নির্দেশক 
কাটাটি তড়িৎ-প্রবাহ হুচিত করে। আপতিত 
রশ্মির তীত্রতাঁর তারতম্য অনুসারে ওড়িৎ-শক্তিরও 

তারতম্য ঘটে। 

আগণ অণুগুলি থেকে ইলেকট্রনসমূহের বিট্যুতি 

ঘটে। এই ইপেকট্রনগ্ডলিও সংগ্রাইকের দিকে 

আকমিত হয় এবং ধন খিছ্যুৎ্-বাহিত আন 

অণুগুলি ধাতব প্রলেপের দিকে আকধিত হয়ে 

শত্িশীলী ফটে1-তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। 



বাতাসের কথা 
আ বাজহক খন্দকার 

জীবনধাঁরণের পক্ষে অতি প্রশ্নোেজনীঘ্র বাতাঁসকে 

আমর! অনেক সময় বেমালুম তুলে থাকি । অবশ্থ 

গ্রীষ্মের দুপুরে বখন প্রথর তাপে দগ্ধ হই, তখন 

বিশেষফভাবেই বাতাসের অভাব অনুভব করি। 

সে সময়ে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্তে ষেমন অধীর হই, 

তেমনি সেই বাতাসের ভীব্রতা যদি খড়ের 

তাগবে পরিণত হয়, তাহলে আবার শঙ্কিত ইষে 

উঠি। কিন্তু বাতাস ঘখন শান্ত থাকে, 

তখন তাঁর কথা! আমর! তেমন বিশেষ ভাবি শা। 

তধে একথা ঠিক--ব[ভাঁসের কথা আমর ভাবি 

আর নাই ভাবি-এক ন্িশাল বামু-সমুদ্রের 

মধ্যেই আমরা ডুবে আছি--তাঁর মধ্যেই আমাদের 
জীবনধাঁন্ধপ, আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু । বাতাস 

ন] থাঁকলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী যেমন বেঁচে 

থাকতে পারতো না, বুক্ষলতাঁও তেমনি জন্মীতো 

ন।। টাদে বাভাসে নেই, কাজেই সেখানে 

প্রাণী ঝা বৃক্ষলতারও কোন বিকাঁশ নেই। 
কথায় আছে-_খাগ্ভাভাবে মজিষ তিন সধ্চাহ) 

জলাভাঁবে তিন দিন বেচে থাকতে পারে, কিন্ত 

বাতাঁপ অভাবে মানুষ তিন মিনিটও বেচে থাকতে 

পারে না। কথাগুলি একেবারে কীটাষ কাঁটায় 
সত্য না হলেও বাতাস যে জীবনধারণের পক্ষে 

অপরিহার্--এতে কোঁন সনোহই নেই। বাতাস 
আছে বলেই পৃথিবী এত শস্ন্টামল--পৃথিবীর 
বুকে প্রাণী ও বৃক্ষলতা জন্ম নেয় এবং ধেঁচে 

খাকে। বাতাস না থাকলে কোন শবাও 

শোনা ঘেত ন1। ব্রদ্ষাণ্ডের সধন্র বাতাস ন৷ 

থাকার আমরা এক মারাত্বক পরিস্থিতি থেকেও 

রক্ষা পেয়েছি--নতুবা আকাশের বিশালকাক শ্রহ- 

উপগ্রঙ্ন কিংবা আঅন্তাষ্ত জ্যোতিক্ষের বিরাম 

ঘর্ণাবেগের বিকট শব্দে আবাদের জীবন অতিষ্ঠ 

হয়ে উঠতো! | বাতাস না থাঁকলে দিনের প্রচণ্ড 
তাপে দগ্ধ হতাম, আবার রাতের বেলায় অলহা 

শীতে জজরিত হতাম। মহাঁশুন্তের অনেক মারাত্মক 
রশ্মি আমাদের জীবনকে ণিঃশেষ করে দিত, 

আবার উচ্চাপিখের দৌরাআায থেকে মাথা 
বাচানোঁও সম্ভব হতো না। উদ্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত 

হতো ভূ-পৃষ্ঠ। অনেকটা চীদের মতই ফাঁড়াতো 
আমাদের পৃথিবীর চেহারা--শুষ্ব, কঠিন, রুক্ষ এবং 

বন্ধুর, আর শুধু পাঁহাঁড়-পর্বত, গভীর খাতে তা 

পরিপূর্ণ হতো। বন্ত্বতঃ ছোট-বড় নানান প্রক্রিয়াপ 

সঙ্গে এই বাতাস জড়িত। 

পাঁখীরা যে আকাশে ভেসে বেড়ায়--উড়ো- 

জাহাজ যে আকাশ-্পথে দেশ-দেশাস্তরে পাড়ি 

দেয়_-পৃথিবী বাঁযুমণ্ডলে বেষ্টিত বলেই ৩া সম্ভব 

হচ্ছে। যদি তা না হতো, তবে শুস্ত আকাশের 

ঝুকে এদের চলাচল কখনও সম্ভব হতো! না। 

কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ ঝেষ্টনকাঁবরী এই বাঁযুমণ্ডল যে 
কতদুর পর্যস্ত বিস্তৃত, তা আমরা সঠিকভাবে 
বলতে পারি না। কোথায় যে বাতাসের 

শেষ আর কোথায় ঘে শুস্ত আকাশের সুরু, তা 

সঠিকভাবে জানা না গেলেও অন্তত; হাজার 

মাইলের উধ্বেও বাতাসের অস্তিত্ব আছে বলেই 
জানা বায়। অবশ্ঠ এই উধ্ধাকাঁশের বাতানের 

ঘনত্ব খুবই কম--কেন না, ভৃ-পৃষ্ঠ থেকে যতই উধ্বে 

যাওয়া যায়, বাতাসের ঘনত্ব ততই ক্ষীণ হয়ে 

আসে। দশ হাঁজার ফুট উচ্চতায় বাতাস এতই 

কম ঘে, তাতে আমাদের খাসক্রিয়। চলে লা। 

কুড়ি হাজার ফুট উচুর বাতাসে মা্ছষ বাঁচতে 

পারে না, ঘদি তেমন পরিবেশের সঙ্গে শেষ পর্ব 
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সহিষ্ণু না হয়ে ওঠে। চল্লিশ হাঁজার ফুট উচুতে 
বাতাসের পরিমাণ এতই কম যে, মাত্রি ক্ষণিকের 
জস্তে মানুষ সঙ্ঞানে অবস্থান করতে পাঁরে। অবশ্থ 

উধবলোকে বাতাসের এই ঘনত্বের কমতি শুরুতে 
যেমন, পরিশেষে তেমন নয় | যদিও ছয়-শ 
মাইল উচুতে বাতাসের বেশ কিছু অনুর অস্তিত্ 
রয়েছে, তু উধ্বলোকে বাভাসের ঘনক্কের এগ 

দ্রুত অবনতি ঘটে যে, মাত্র কুড়ি হাঁজার ফুট 

সীমানার নীচে বাঁধুষণ্ডলের অর্ধেকেরও বেশী 
পরিমাণ বাতাস অবস্থান করণে দেখ যাঁয়। 

মাটির উপর বাতাসের অণুর সংখ্যা যদি হয় দ* 

পক্ষ, তবে ষাট মাইল উ'চুতেই দেই অণুর 

আনুপাতিক সংখা! হইবে মাত্র একটি। কাজেই 

বোঝা যায়, নিয়াক।শেপ অনুপাতে উধ্বাকাশের 

বাতাসের খনত্বের কি পরিমাণ পরিবর্তন খটে। 

তু-পৃষ্টের কাছাকাছি বাতাঁসে-বাতাঁসের একটি অণু 

থেকে অন্তটির ব্যবধান যেখানে এক ইঞ্চির লক্ষ 

ভাগেরও কম--সেখানে ষ।ট মাইল উঠতে তাদের 

বাবধান দাঁড়াঘ় প্রা এক ইঞ্চি। কিন্ী আট-শ' 

মাইল উপরে বাতাসের অণুর পরিমাণ এতই কম 

এবধ তাদের পরম্পরের ব্যবধান এতই বিরাট যে, 

একটি অণুর পক্ষে অনেক সময় চু-শ' মাইল অতিক্রম 
করেও হয়তো অন্তটির শাগ!ল পাঁওষ। সম্ভব হয় ন1। 

বাতাস কতকগুপি বায়বীয় পদাথের সংমিশ্রণে 
গঠিত। তাই ত৭ ওজনও আঁছে। এক কিউবিক 

ফুট বাঁত।সের ওজন প্রায় ১৩ আঁউল। পৃথিবীর 

বাঁয়ুমগডলের সমস্ত বাতাঁসকে যি ওজন করা যেত, 

তবে তার ওজন দীড়।তে। ৫৮ কোটি কোটি 

টনেরও অধিক। যেহেতু বাতাসের ওজন মাছে 
এবং উধবলোকে তা বহুদুর পর্যস্ত বিস্তৃত, সে-. 

হেতু তূ-পৃষ্টের উপর এই বাতাসের প্রতিনিন্নত 
চাঁপ পড়ে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, তু-পৃষ্ঠের 

প্রতি বর্গইঞ্িতে এই চাঁপের পরিমাণ প্রায় পনেরো 
(১৪৭) পাউগ্ডের মত। বাতাসের এই চাঁপ 

থেকে আঁষবাও রেহাই পাই না1 প্রত্যেকেই 

বাতাসের কথা শিখ 

আমর! মাথার উপর প্রায় আধ টন বাতাঁসের ভার 

বহন করছি। এই প্রচণ্ড চাপে আমরা যে নিম্পেষিত 

হই না, তার কারণ--আমাদের শবীরের ভিতরকারি 

বতাঁসও অন্রূপ চাপ প্রয়োগ করে বাইরের 

বাতাসের চাপকে নিত প্রতিহত করছে। 

বাতাস ঘে সব উপাদানে গঠিত, তার মধ্য 
নাইট্রেজেন ও অক্সিজেনই প্রধান। বাতাসের 

প্রায় £ ভগ নাইটোজেশ এধং প্রান্ধ £ ভাগ 

অক্সিজেন--শাছাঁড় কিছু পরিমাণ কার্ন ডাই- 

অক্সাইড, জলীয় খাম্প। আর্গন, হিলিয়|ম, নিয়ন, 

ক্রিপটন প্রড়তি খিরল গ্যাস, ওজোন ও হাইড” 

জেন বাতাসে মিশ্রিঠ খাকেযাঁদের সমস্ত 

পরিমাণ এঝ-শতাংশেরও কম। বাশ্পীষ্ষ উপাদান 

বাদে ধুলিকণা, জীব|ণু, বীজরেণু, ফুলের রেণকণ! 
প্রতি জিশিষও ব।ঙাসে ভেসে থাকে । ৃ 

শইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ষি় জাতের গ্যাপ, 

কিন্ত সে তুলনান্ধ অক্সিজেন অনেক সন্ত্রিম। সকল 

দইন-প্রক্রিয়াপ প্রভাবে অক্সিজেনের এই সক্্রি়তা 

অনেক পরিমাণে স্তিমিত হ্য়। বাঙাসে নাটট্রো- 
জেন পা থাকলে অক্সিজেনের অক্রিয়তা নান। 
ভাবে পাঁনারকম অথটন ঘটাঁতো। দাহ পদার্থ 

সহজেই জলে উঠতো--অক্সিজেনের দৌরাত্যো 

চারদিকে শুধু দাবাপলের সি হতো-এমন কি 
আমাদের জীবন-প্রক্রি্কেও জ্রুততালে পরিচালিত 

করে আমাদের জীবনেরও দ্রুঙ৬ পরিপমাপ্থি 

ঘটাতে! । বাতাসে অক্সিজেনের তুলনায় নিচ্ছি 

নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী খাকাম় অক্সিজেনের 

গৌরাত্বা নাইট্রোজেন অনেক পরিমাণে দাঁবিয়ে 
রাখে- সকল দহন-প্রক্রিয়া তাঁই ধারে ধীরে চলে; 

আমাদের জীবনও তাই এক পরিমিত সীমা 

প্রাঞ্ত হয়। 

নাইট্রোজেন যধিও অনেকটা নিষ্রিঘ্ঘ পঞ্গাথ, 
তথাপি উচ্চ ভাঁপে অক্সিজেনের সঙ্গে তার সংষোগ 

ঘটে। বর্ধাকালে আকাশে ঘখন মুহুসুঃ বিদ্যুৎ 
ুষ্াণ ঘটে, তখন্, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে 
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নাইট্রোজেন মিলিত হুয়ে যে নাইটিক অক্সাইড 
তৈরী হয়, তা অক্সিজেনের সঙ্গে পুনরাপ্ধ মিলিত 
হয়ে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইডে পরিণত হয়। 

*লাউট্রেরজেন পারঅস্সাইড জলে দ্রবণীয় বলে 
বৃহির জলে তা দ্রবীভূত হয়ে পরিশেষে 
নাইটিক আসিডে পরিবতিত হয়। বৃষ্টিধারার 
সঙ্গে তাই এমনি ভাবে তৈরী নাইটিক আযসিডও 
ভূতলে নেমে আসে । ফলে তা ভূ-পৃষ্টের ক্ষারজাতীয় 

পদার্থের সঙ্গে মিলিত হষ এবং জমিতে নাইট্রেট 

জাতীয় সার উত্পন্ন করে। কঙক জাতের শিম 

জাতীয় গাছ তাদের মূলে ব্যার্টিরিয়া পোঁষণ 
করে' বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগায়। 
মানুষের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির সাহাঁষ্যেও 

বাঁতাঁপের নাইট্রোজেনকে আমোনিয়া * এবং 

আযমোনিফ়াজাতি দ্রব্যাদি তৈরীর কাঁজে লাগাঁনো 
হয়। এই আ্যামোনিয়া বা আমোনিয়াজাত 

দ্রব্য জমির লার কিংবা শানারকম বিস্ফোরক 
তৈরীপ্ধ জন্তে বিশেষ প্রয়়োজনীয়। কাঁজেই 
বাতাসের নাইট্রোজেন একদিকে যেমন আমদের 

বেচে থাকবার সংস্থান করছে, তেমনি আবার 

আমাদের ধ্বংসের ইন্ধনও যুগিয়ে যাচ্ছে। 
বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 

যদিও খুব কম (***৪% ), তথাপি সকল প্রাণী ও 

বৃক্ষলতার জীবনধাঁরণ ও বৃদ্ধি বাতাসের এই 

অল্প পরিমাঁণ কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর 

শীল। কেবল প্রাণীদের বেঁচে থাকবার প্রক্রিয। 

থেকেই নক, প্রত্যেক জালানী প্রক্রিম্না থেকে -- 

ধে সব যানবাহন বা বস্ত্রপাতি জালানী প্রব্যের 
সাঙ্থাঘ্যে পরিচালিত হয়, সেগুলি থেকেও কার্বন 

ডাইঅক্সাইড বাতাসে সংমিশ্রিত হয়। হুর্যকিরণ 

এবং ক্লোৌরোফিলের সাহায্যে বুক্ষণতা বাতাসের 

কার্ধন ডাইঅক্মাইডকে বিশ্লিষ্ট করে তাদের দেহে 
কার্বব সঞ্চয় করে, তার সাহাধো বিতিষ্ন 

পদার্থের সৃষ্টি করে এবং অন্জিজেন বিমুক্ত করে 
দেক্স। বৃক্ষলতা এমনিভাবে অক্সিজেন বিষুক্ক 

গান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ধ, €ম সংখ্যা 

করে দেয় বলেই বাতাসে অক্সিজেনের 
পরিমাণ অনেকটা পরিমিত থাকে--প্রাণিদের 

শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যাথাত ঘটে না। কিন্তু 

বৃক্ষলতা যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডে সংযুক্ত 
বাতাসের অক্সিজেনকে এমনি ভাবে বিমুক্ত না 

করতো, তবে সকল দহন-ক্রিয়া ও প্রাণীতে 
মিলে এক সময়ে, বাতাসের অক্সিজেনকে কার্বন 

ডাইঅক্সাইড হিসাবে নিংশেষিত করতে! এবং কালে 

পৃথিবীতে অক্সিজেনের অভাবে সকল প্রাণীরও 

জীবনের অবসান খটতো। বৃক্ষলতা এমনিভাবে 

কেবল ঘষে প্রাণীদেরই বাচিয়ে রাখছে তা নয়, 
বাতাসের নাইট্রোজেনকে সার জাতীয় পদার্থের 

মাধ্যমে শোষণ করে প্রোর্টিন জাতীয় পদার্থে 

পরিণত করছে--ঘে প্রোটিন প্রাণীর জীবনধারণ, 

তার দৈহিক বুদ্ধি ও ক্ষয় পুরণের জন্তে একাস্ত 
প্রয়োজন। বাতাসে কার্ধন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 

যদিও নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যস্ত অনেকটা 

পরিমিত সমতা বজায় রাখে, তথাপি নানা কারণে 

পে সমতার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে | ফলে পৃথিবীর 

আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র নয়! 

আবহাঁওয়া বর্দিও অনেক কিছুর উপর নির্ভর- 

শাল, তবু জানা যা ষে, বাতাসে কাধন ডাই- 

অক্সাইডের বাড়তি অবস্থিতি আবহ্থাওয়াকে উ্। 

এবং শুষ্ক করে তোলে। 

বাতাসের নিক্ষিয় গ্যাসীয় উপাদানগুপি, যেমন 

_হিলিয়াম, আ্গন, ক্রিপটন, নিয়ন প্রস্তুতি যদিও 

কোন কিছুর সঙ্গে সহজে রাসায়নিক সংযোগে 

মিলিত হয় না, তবু বাঁতাঁস থেকে পেগুলিকে 

উদ্ধার করে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। 

হিলিয়াম খুব পাতলা এবং দাহ গ্যাঁস নয় বলে 

হাইড্রোজেনের পরিবর্তে বেলুনে ব্যবহৃত হয়। 

ডুবরীদের প্রয়োজনীয় বাতাসে হিলিয্মের 

সংমিশ্রণ থাকা বাঁনীয়, নতুবা উঠতি মুখে তাদের 
মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে। হুল্দে কিংবা ফিকে 

কমলা রঙের উজ্জল আলোক-বাতি তৈদীর জন্তে 
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ছিলিয়্ামের ব্যবহার দেখ! যাঁয়। কিন্তু সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো ম্যাগনেসিষ্বাম ধাতু নিফাশনের 

কাজে হিলিয়ামের ব্যবহার! আধুনিক যুগে 
ম্যাগনেপিকাম ধাতুর প্রয়োজন অত্যধিক এবং 

নিক্ছিন্ন হিলিমাম গ্যাসের পরিবেশে ম্যাগ নেসিঘম 
ধাতু নিফাঁশন সহজতর হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে 
ত| তৈরী করবার আজকাল যথেষ্ট স্থবিধ! হয়েছে। 

আর্গন বৈদ্যুতিক বাধ ভর্তি করবার কাঁজে 
এবং ফিকে নীল উজ্জল আলোক-বাতি তৈরীর 
জন্তে ব্যবহৃত হয়| নিযননের আলোক-নল এক 

আকর্ষণীয় লাল আলোর শষ্টি করে বলে প্রচার 

কার্ষে বল পরিমাণে তা ব্যবহাত ভয় এবং 

উক্ত কারণে উড়োজাহাজের সিগন্তান কিংবা 

পথনির্ধেশক হিসাবেও নিয়নের ব্যবহার দেখা যাঁর 

বাতাসে এই সব অল্প পরিমাণ নিক্ষিপ্ন গাসের 

প্রয়েজনীয়ত। সঠিকভাবে জান! না গেলেও 
বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, আমাদের জীবনধারণের 
সঙ্গে কোন না কোন দিকে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

রয়েছে। 

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গণ প্রতি 
প্রচুর পরিমাণে প্রস্ততের জন্তে বাতাসকে আজক।ল 
তরল করা হয় এবং এই তরল বাতাসের ধর্মও 

দেখ! যায় বেশ বিচিত্র। বরফের উপর রাখলেও এই 

হরল বাঁতাস ফুটে বাম্পীভূত হয়। ডিম, মাছ, 
মাংস, ফল, ফুল প্রভৃতি তরল বাতাসে ক্ষণিক 

ডুবিয়ে রাখলে তা কঠিন হয়ে যা এবং সহজেই 
গু'ড়। কর] যাঁয়। বুবারের বল কিছুক্ষণ তরল ব।তাসে 

ডুবিয়ে নিয়ে শক্ত জিনিষে ছুড়ে মারলে কাচের 

মৃতই তা টুকৃর! টুকরা হয়ে তেঙ্গে যাঁয়। পারদ 
এমন কঠিন হয় যে, তাঁকে হাডুড়ির মত পেরেক 
ঠোকবার কাঁজে পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে প|রে ! 

যাহোক, বিশুদ্ধ বাতাস বর্ণহীন হলেও 

অবস্থা বিশেষে কিন্তু বর্ণহীন দেখায় না। 

ত। ন! হলে দিনের বেলায় আকাশকে আমর। 

নীল ন! দেখে দেখতাম মসীকুষ্ক কালো) আর 

বাতাসের কথ। ২৭৯ 

সেই ঘন কালে! আকাশের বুকে দীপ শিখান্ধ 

লো দ্্যোতিথ্ধসমূহ। হর্ষের আলো! শুভ হলেও 
এই শুভ্র আলো সাতটি বর্ণের সংমিশ্রণে গঠিত। 

সর্ষের আলো যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিযে 

পৃথিবীনে আসে, তখন বাতাসের উপাদানের 

ক্ষদ্র ক্ষুদ্র অথুণুলি তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা 

করে। সুর্যের মালোর মধ্যেকার লল, কমলা 

প্রভৃতি ঞালোর ঢেউ অনেকটা বড় বলে বাতাসের 

অণুগুণির প্রতিবন্ধক, সহজে পেরিষে আসে । কিন্ত 

অন্ান্ত আলোর ঢেউ সে তুলনায় অনেক ছোট 

বলে বাতাঁসের অণুগুলির সংস্পর্শে বিক্ষিপ্ত হয়ে 

আকাশের নৃকে ছড়িয়ে পড়ে। সুর্যের সাদা 

সলোর নীল রংটি এরূপ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে 

বেশী বিক্ষিপ্ত হয় বলে আকাশকে আঁমরা নীল 
দেখি । শৃধোদয় কিতবা হর্ষাক্তের সময় কর্ষের 

আলে! তির্ধকভাবে আমাদের কাছে আসে” 

কাজেই শুর্যালোককে তখন আরো বেশী বাতাসে 

স্তর ভেদ করে আমাদের কাছে হাজির হতে 

হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব/তাঁসের ধুলিকণ। আর জলীয় 
ব%1ও “তাতে বাঁধ সাধে-ফলে শীল রঙের ছোট 

ছোট ঢেউগুলি আর এতট! প্রতিবন্ধক পেরিয়ে 
আসতে পারে না, আটকা পড়ে যাঁয়। শুধু 
সুর্যের লাল রংগুলিই বেণী বিক্ষিপ্ত হত্বে সকাল 

ও সন্ধ্যার আকাশকে এমন নক্নাভিরাম করে 

ভোলে। 

বাতাসের ঘনহ যেমন বাযুমগুলের উচ্চতার সঙ্গে 

সঙ্গে ক্রমেই কমে আসে, তেমনি উচ্চতার সঙ্গে 

সঙ্গে তাপমাত্রা! এবং বাতাসের অন্তান্ত প্রকতিরও 

নানারকম পরিবর্তন ঘটে। উধ্বাকাশের এসব 

সংবাদ আমর উড়োজাহাজ, বেলুন, রকেট, 

মেরুজ্যোতি, কৃত্রিম উপগ্রহ, শব্খ ব! বেতার-তরক্ষের 

প্রতিফলনের ক্ত্রে পেয়ে থাকি। এমনি ভাবে 

জানা যায় যে, পৃথিবীর বাঁমুমগ্ুলে কতকগুলি স্তর- 

বিস্তাস রয়েছে। তূ-পুষ্ঠের আবহাওয়ার উপর 

খে স্তরটির বিশেষ প্রস্তাব দেখ। যা, তাকে বল! 



না 

হয় ট্রোপোক্ষি্।র-__যার উচ্চতা উঞ্ণ মগুলের 

কাছাকাছি প্রান্ম ৭-৮ মাইল এবং গ্রমনি উধ্বে 

তাঁপমাল। -+৬৭০ ফারেনহাইটের মত। তার পর 

তাঁপমাত্র অনেকটা! স্থির থাঁকে। উদ্ধ মণ্ডলের 

উপরিভাগে তাপমাত্র। মোটামুটি ১১২৭ ফারেন- 

হাইট এবং মেরু অঞ্চলের দিকে -৬** ফারেন- 

হাইট। এই স্থির তাপমাত্রার বাযুস্তরকে বলা হয় 

ইা(টোক্ষিয়।র--যার উচ্চতা! উষ্ণ অপ্চলের উধ্বে 
মোটামুটি ১১ মাইল। ভূ-পৃষ্ঠে বৃষ্টি-বাদল, কুঘ্াসা বা 
তৃপ্নারের সি ট্রোপোক্ষিয়ারের সুত্রে ঘটে থাঁকে; 
কেন না, এই স্তরটির মধ্যেই দেখা যাঁয় যত জলীম় 
বাদ্পের প্রাছুর্ভীব এবং সেই জলীফ় বাষ্প বিক্ষুদ্ধ 

বাতাসের তাড়নায় স্থান থেকে স্থানাস্তরে নীত 

হয়। ফ্র্যাটোসশ্ফিয়ার পে তুলনায় অনেক শাস্ত, 

জলকণার পরিমাণ সেখানে অনেক কম। ধুলা- 
বালি ব| মেঘের যেমন সেখ|নে বিশেষ আভাস 

নেই, তেমনি ঝড়-ঝঞ্ধারও কোন মাতন নেউ। 

সেখানকার বাতাস বেশ ম্বপ্ছ এবং গু 

ছ্যাটোশ্ষি।রে প্রবেশ করলে আকাশের রংও 

বদলাতে দেখ|। যাঁবে। সুর্যালোককে বিক্ষিপ্ত 

করবার মত এখানে ধুলিকণা, জলীয়_বাম্প ও 
বামু-কণার স্বল্পতা হুর্ধের নীল রংকে আর 

তেমনভাবে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না! তাই 

ঈ্যাটোন্ষিয়ারের নিম্ন সীমানায় অনেকটা ৭-৮ 
মাইল উধের্ আকাশের রং দেখায় বেগুনী । 

তারপর আরও উপরে মহাশুন্তের শুন্ততার সঙ্গে 
আকাশের রং মিলে যাক্স, দেখায় মসীকৃঞ্ কালো, 
আর লক্ষ লক্ষ তারার দ্রীপালী উজ্জল দীপ্চিতে 

ফুটে ওঠে সেই ত্বন কৃষ্ণ আকাশের বুকে । 

ঈ্রাাটোস্ফিয়ারের উধ্বে তাপমাত্রা আবার 
বাড়তে থাকে । ত্রিশ যাঁইল উপরে তাপমান্র! 

প্রীষ্ষ ১৭৯০ ফারেনসথাইটের মত হতে দেখ! যাঁয়। 

কিন্তু উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আবার 

কমে আসে এবং ৫* মাইল উপরে সে তাপ- 
মানার পরিমাণ ঈাড়ান অনেকটা -+১১৭* ফারেন- 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

হাইটের মতা ষ্র্যাটোক্ষিয়রের উঞ্ণ মণ্ডলের 
বাতাসে ওজোনের একটি স্তরের সাক্ষাঁৎ মেলে, 

যার প্রান্তসীম! ভূশ্পৃষ্ঠের প্রায় ৩* মাইল উধের্ব 
অবস্থিত। হুর্ষের আলই্রাভাঘ়োলেট রশি বাতাসের 

অক্সিজেনকে এখানে গওজোঁনে পরিণত করে বলে 

এই গজোনের স্তরের স্থ্টি হয় এবং আমরাও সে 

জন্তে সুর্যের তীত্র দহনকাঁরী মারাতক রশ্মি থেকে 
রক্ষা পাই। ্ট্যাটোক্ষিয়ারের নিষ্ন স্তর যদিও 
অনেকটা শান্ত, পিস্ত উপরের স্তর তেমন মুস্থির 

নস্ব। মাঝে মানে প্রচণ্ড বাঁযুপ্রবাহ সেঁ শুরটিকে 
আন্দোলিত ও অশান্ত করে তোলে। গ্রাটো- 

ক্িয়ারের এই অশান্ত স্তরের উধের্ব বাতাসেৰ 
স্বরূপ আরও বদলাতে থাকে। বাতাসে দেখ। 

দেয় বৈদ্যুতিক কণার প্রাচুর্য । হ্র্ষের তেঅস্কিয় 
রশ্মি বাতাসের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতির 

অধুগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎ-কণার 

স্ষ্টি করে। ফলে বাঁতাসও আয়নাফ়িত হুম্ন। 

বাতাসের অণুগুলির ভাঙ্গন যদিও প্রায় 

৩০ মাঁইল উপরেই সুরু হয, তথাপি বাতাঁশে 

বিছ্যুতের প্রাচুর্য ঘটে প্রায় ৫৫ মাইল উর্ধে 
এবং সেথান থেকেই সাধারণতঃ আধনে।ক্ষিয়ারের 

নুক ধর| হয়। আধনে।ক্ষিয়ারের এই নীচু ত্র 

ভূ-পৃষ্ঠের বেতার-তরঙ্গকে সহজেই প্রতিফলিত 
করে; যাঁর জন্যে বেতার-তরঙগকে দুর-দুরাস্তরে 

প্রেরণ কর! সম্ভব হুয়। আয়নো ক্ষিপ্নীরের উচু স্তরে 

সুর্যের তেজগ্রিয্ রশ্মির প্রভাব আরও প্রখর 

হয় এবং সে জন্তে বাতাস শুধু ধে আদ্রনায়িত 
হয়, তা নয্ব-নান! বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 

বাতাসের উপাদানগুলিও পরিবতিত হয়! অন্ত 

দিকে আবার এই বৈদ্যত্তিক কণাগুলি দৃর্ধের 

বৈছ্যুতিক ও চৌস্বক তরঙ্গের প্রভাবে কখনও বা 
নানা রঙের আলোর বঝালর বা মেরুজ্যোতির কাটি 

করে। কখনও বা তুমুল চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি করে 
আমাদের টেলিফোন ব1 বেতার যোগাধোগকে 
একেবারে অকেজে। করে তোলে। 



মে, ১৯৬৪ ] 

আয়নোস্ষিয়ারের উধে্ধে তাপমাত্রা আবার 
বাড়তে থাকে এবং ২৫০ মাইল 'উধ্র্ধেই সে 
তাপমান্তা ৪০০০৭ ফাঁরেনহাইটে পৌছে যা়। 

আরনোশ্ফিয়ারের পরের স্তরকে বলা হয় মেসো- 

শ্ফিযার-যাঁর মধ্যে বাতাস 'নেই বললেই 
চলে। তাঁর পরেই স্ুক হু সীমাহীন অনস্ত 
মহাশৃন্ত | * 

সারা বর্ষব্যাপী পৃথিবীর কাছাকাছি বাঁযুমণ্ডল 
নান কারণে, নানাভাবে প্রভাবাঁদিত হয়| কাঁজেই 
বাতাঁপ কোথাও কখনও স্থির থাঁকে- না। বাধু- 
মণ্ডলের উপরের স্তরগুলিও সকল সমধ কোন না 

কোন কারণে থাকে অশাস্ত। পৃথিবীর আহক 

গতির স্থত্রে পৃথিবীর মাঁধ্যাকর্ষণে বীধা বায়ু 
মগ্ডলও ঘুরপাক খায়। ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাঁগ 
সুর্ধকিরণে সমভাবে উত্তপ্ত হয় না, আঁবার তাঁদের 

শোষিত তাঁপের বিকিরণ-ধাঁরাঁও বিভিন্ন । পৃথিবীর 
উঞ্ণমণ্ডপ নুর্যকিরণে বেশী উত্তপ্ত হয়! 'এইসব 
নানা কারণে বাধ্প্রবাহের তৃষ্টি হয়। এইই 

প্রবহমান বাযুরাঁশি কখনও বা শশ্খ্ট।মল প্রাস্তর 

কিংবা উর মরুভূমি, কখনও বা বন্ধুর পর্বতগাত্র, 
কখনও বা উত্তাল সমুদ্রের উপর দিষে প্রবাহিত 
হয়। জনুগ্রের উপর দিয়ে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত 

হওয়ার সময় বেশী পরিমাণে জলীয় বাম্প সঙ্গে নেয়, 

আর ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও বা ঝড়-বাদল, 

কোথাও ব! কুয়াশার কুহেলিকা, কোথাও বা পুঞ্জ 

পুঞ্জ তৃমারকণাঁর কৃষ্টি করে। যে কারণেই হোঁক, 
বাতাসের এই গতিশীলতা--উঞ্ণ ও শীতল বাতাসের 

এমনি সংমিশ্রণ দেশে দেশে গড়ে তোলে বিভিন্ন 

আবহিয়া অথবা আনয়ন করে আবহাওয়ার বিচিত্র 
পরিবর্তন | 

পৃথিবীর আবহাওয়া যদিও ট্রোপোক্ষিয়রের 

বাতাসের কথ। ৮৯ 

নিম স্তরের বাধুপ্রবাহের উপর অনেকটা নির্ভর” 

শীল, তথাপি আধুনিক গবেষণা জান যাঁর যে, 

্রোপোক্ষিয়!রের উপরের স্তর ও স্ট্যা।টোক্ষিয়ারের 

বাষুপ্রবাহ নিগ্ন স্তরের বায়প্রবাহ থেকে অনেক 

পৃথক এবং সেখানকার বাযুপ্রবাহ নিম জরে 

বাযুপ্রবাহকে বিশেষভাবেই প্রভাবাখিত ও নিক্ন্রিত 

করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে হলে তাই 
উপরের স্তরের বাধপ্রবাহেপ বীক্ি-নীতি জাঁন। 

প্রয়োজন । শ্রধু ঠাই নয়-- আধুনিক কালে উড়ো" 

জান্থাঞ্জ যখন দেশ-বিদেশে খা ঠায়াতি ও বাণিজোর 
এক বিশেষ অবলঙ্গন কষে ঈাড়িয়েছে, তখন বায়ু" 

মগুলের উপরের ফরের খবব।খবর আমাদের বিশেষ- 

ভাবে জান! প্রয়ে।জন। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে 

যে, দশ হাঁজার ফুট উঁচুতে ইঠ্র্যাটোশ্ফিয়ারের 

প্রায় সম্পূর্ণ বাঁু উত্তর গোলার্ধে পশ্চিষে 

প্রবাহিত হ্ন। উষ্ণ মণ্ডলের উপরিভাগে এই বাঁধু- 
প্রবাহের গতিবেগ কিছুটা! কম, কিন্ত ক্রমেই তার 
তীব্রতা বেড়ে গিষে বর্কটক্রান্বি ৪ শুমের- 

বৃত্ধের মাঝামাঝি তা চরমে ওঠে, আবার মেরু 

প্রদেশের দিকে পুনরায় ভার গশ্িবেগ মন্সীতৃত 

হয়| গঙ্চিবেগ যেখানে তীত্রতা লাভ করে, সেখানে 

প্রধাহের গতি ঘন্টায় ৩,* মাইল এবং তাকেই 

বলা হন “জেট ক্রীম | এই জেট গ্রামের সৃষ্টি 

যে কেন হয়, তা সঠিকভাবে জানা যাঁর নি। 

তবে একথা ঠিক যে, এই জেট গ্রীমের বিষয়ে 

আমর! আরও বিশদভাবে অবগত হলে আমাদের 

আবহাওয়!-বিজ্ঞান আরও .উন্নত পর্যায়ে উপনীত 

হবে এবং আষরা যে কেবল আাঁবহাতিয়ার সধাছ” 

কালীন পুর্বাভান পূর্বাহ্রেই জানতে পারবো, তা৷ 

নয়--ম(সাঁধিক কালের পুর্বাভাস৪ সনেকটা 
সঠিকভাবেই জানা সম্ভব হবে। 



সঞ্চয়ন . 

সযুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ 

সমুজ্রের তলায় সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ধাতখ 

ও রাসায়নিক সম্পদের সংগ্রহ পৃথিবীর স্থলভাঁটা 

থেকে সংগ্রহের তুলন।য় অনেক বেশী লাভজনক । 

সমুদ্রের তলায় এই সম্পদ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 

কেবলই সঞ্চিত হয়ে আসছে। বর্তমানে যে 

হারে ধাতৰ সম্পদকে আমরা কাজে লাগাই, তার 

তুলনায় সমুদ্রের এই বাড়ন্ত সম্পদকে প্রকৃত- 

পক্ষে অফুরস্তই বল। চলে_এই অভিমত জ্ঞাপন 

করেছেন ক্যালিফো শিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানী ডাঃ জন এল. মেরো। ১৯৬৩ সালে 

আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির বাষিক 
অধিবেশনে বস্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সমুদ্রের তলায় যে 

নিকেল, তমা, ফস্ফরাস, ম্যাঙ্জানিজ এবং অন্য।স্ত 

ধাতব সম্পদ রয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করবার অন্ত 

বিশেষ আবেদন জানান। ডাঃ মেরো বলেন, 
পৃথিবীর খশি থেকে ধতুসমূহ সংগ্রহে যে খরচ 
গড়ে তাঁর শতকরা ৫* থেকে ৭৫ ভাগ কম খরচে 

সমুক্ধ থেকে ধাঁতব সম্পদ উদ্ধার করা যেতে পারে। 
সমুদ্রের তল।য় যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ 

সঞ্চিত রয়েছে, সেই সম্পদের অতি সাঁমান্ত পরি- 

মাঁণই আহরণ করা হয়েছে | তার প্রধান কাঁরণ__ 
এক্ট বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞানের অভাঁব। সমুদ্রে যেকি 

কি সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে এবং সেগুলি আহরণের 

সুযোগ-সুবিধা ব! কি, সে সম্পর্কে রাসায়নিক ও 

ধাতব শিল্পের ক্ষেত্রে যারা কাঁজে ব্যাপৃত রয়েছেন, 

উাঁদের এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে এ-পর্যস্ত বিশেষ 

আগ্রহ দেখা যায় নি। 

সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন রকম উপায় 

আছে। কোন্ ধাতব সম্পদ আমরা সংগ্রহ 

করতে চাই, তাঁর অবস্থান। জলের গভীরতা 

প্রভৃতির উপরেই নির্ভর করে কোন্ পন! অবলঘন 

কর! হবে। 

কোন কোঁন সমুন্রতটে শ্রমিকেরা হীরা, 
সোনা, টিন ও বালি সংগ্রহ করে থাকে । জাপানের 

সমুদ্রোপকূল থেকে ৯* ফুট দূরে সমুদ্র থেকে 

বহুকাল থেকেই লোডস্টেন বা আঁয়রন অক্সাইড 

সংগৃহীত হচ্ছে। তাছাড়া! মহাসাগরের উপকূলে 
রয়েছে তেল, গ্যাস, গন্ধক, চুন প্রতৃতি সম্পদ | 

আর্জেন্টিনা, চিলি, জাপান, মেক্সিকো, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, স্পেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব ও পশ্চিম 
উপকূলবর্তী অঞ্চলে ফস্ফোরাইট পাওয়া গেছে। 
ডাঁঃ মেরোর ধারণা আষ্ট্রেলিগ্না এবং মধ্য পশ্চিম 

আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলেও ফস্ফো।র|ইট রয়েছে। 
তবে সমুড্রের তলা রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণ 

ধাতব ও রাসায়নিক সম্পদ। ক্যাঁলিফোনিয়া 
বিশ্ববিষ্ঞলয্নের অন্তর্গত ইনষ্টিটিউট অব মেরিন 

রিসোর্ঁ-এর অনুমান, প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় 

১৫০১০* কোটি টন ধাতব সম্পদ পিগাঁকাঁরে সঞ্চিত 

রয়েছে এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ ১০,* কোটি 

টন হারে বেড়ে যাচ্ছে। 

পিগাঁকারেই এই সকল সম্পদ সমুদ্রের গভীরে 
পুজীভূত হচ্ছে | এদের আকার সাধারণতঃ গোল 

আলুর যত, তবে ফমূফোঁরাইট পিণ্ডের আকুতি 

কিছুটা বড় হয়ে থাকে। এদের ব্যাস এক গজ 

পর্ষস্ত হয়। 

ডাঁঃ মেরে! এই প্রসঙ্গে বলেছেন- আমর! যে 

হারে ধাতব সম্পদ ব্যবহার করে খাকি, তাঁর 
তুলনায় এই সকল সম্পদ পুঞ্রীভূত হওয়ার হার 

অনেক বেশী। খনি সম্পদের ইতিহাসে আমর! 

এই প্রথম অভিনব তথ্যের সন্ধান পেলাম যে। এই 



মে, ১৯৬৭ ] 

সম্পদ দিন দিন বেড়ে যাঁচ্ছে। জমার তুলনায় 
খরচের পরিমাঁণ অনেক কম বলে এগুলি অফুরস্ত। 

এই প্রসঙ্গে তিশি আরও বলেছেন যে পৃথিবীর 
বড় বড় বন্দর রয়েছে সমুদ্রের তীরে। এ সকল 
বন্দর বেশ বড় সহর এবং বিশেষ বিশেষ 
পণ্য বিক্রয়ের কেন্ত্র। সমুদ্রের তলদেশ রয়েছে 

বিরাট জায়গা জুড়ে। এই সকল অঞ্চল কোন 

বিশেষ দেখের এল|কার মধ্যে পড়ে না এবং 

রাজনীতির আবর্ভ থেকেও সেগুলি মুক্ত। তই 
সমুদ্রের তল থেকে সম্পদ সংগ্রহের জন্তে কোন 

নজর বা সেলামী গেওয়র প্রযোজন হয় না। 

খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করছে হলে খনন কার্ধের 

জন্তে যে ব্যয়ব্ডল সাঁজসরঞষম বা যস্ত্রপাতি ও 

বিস্ফোরক দ্রব্যাধির প্রধোজন হয়ে থাকে, সে 

সব জিনিষেরও কোন প্রয়োজন এক্ষেত্রে হয় 

শন]! আগ এজন্যে কোন নগর গড়ে তোলবার বা 

খনন কার্ষেরও কোন দরকার পড়ে না। কারণ 

পিগাকারে সমুদ্রের শলাধু এসব ধাতব সম্পদ 

সঞ্চিত রয়েছে। 

লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পিওসমুহ পমুদ্বের ওলা 

আসে নদীর জঙজে পরিবছিত হয়ে, সমুদ্র-গঞঙ্ডের 
আগ্েক়গিরির লাভাখোতে, সমুদ্রগর্ে থে পাহাড় 

রয়েছে, তাদের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে। কিকরে 

এগুলি পিণ্ডের আকার নেয়? এ ছুটি ধাতুর হুগ্ম 

কণাঁদমুহ সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে থাকে । আগ 

ডুবে যাওয়া বা ভেসে যাবার সমদ্ব সেগুলি সমুদ্র 

জলের অন্তান্ত উপাদান আকর্ষণ করে, যেমন-- 

কোঁবাণ্ট, তামা, সীসা, মলিবডিনাম, নিকেল, 
ভেনাডিয়াম ও দস্তা প্রড়তি ধাতুর কণিকা । ক্রম- 

বর্ধমন এ সকল কণিক! সমুদ্রের তলায় জলশ্েতে 
এইভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ কোন কঠিন দ্রব্)ের 

গাধে লেগে আটকে না যাক । তারপর সেখানে 

এসে জমা হয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে । প্রতি 

হাঁজার বছরে এগুলি গড়ে *১ মিলিমিটার হারে 

বেড়ে চলে। 

সঞ্চধুন ২৮৩ 

ডাঁঃ মেরে! বলেন-- সমুদ্রের তলায় যে বিপুল 

ধাতব সম্পদ সঞ্চিত 'রষ্ষেছে, তাঁর শতকক্সা 

মাত্র দশ ভাগ কাজে লাগ।বার যোগ্য বলে 

বিবেচিত হলেও এ সকল পিণ্ে যে সব ধাতু 

রয়েছে, ভা হাজার বছর ধরে এ সকল ধাতুর 

প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পাধবে।  বতমানে থে 

হারে আমরা ধাতুসমূহ বাধার করে খাকি, এই 
হিসাব সেই হারেই করা হয়েছে। এই সকল 

পিগ থেকে থে সব ধাতু পাওয়। যেতে পারে, 

ঙম্মধো সবাধিক উল্লেখষে!গা হচ্ছে শিকেল। 

এই সব মূল্যবান ধাতণ পিগ কোন্ কোন্ 
মহাসাগরে পাওয়। যায় ? প্রায় একশ বছর আগে 

জানা গিম্বেছিল ষে, আঅ।টলান্টিক, প্রশান্ত ও তার 

মহস।গরের তখদেশে এই সব ধাতব পিশু প্রচুর 

পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। 

প্রশান্ত ম্সাগরের দাহ থেকে দু-শ' 

মাইলেরও বেশী এলাকা জুড়ে এই সখ পিগু এ 

মহাস।গপের পায় জমা ইয়ে আছে। এ 

মই]সাগরের মধ্য অঞ্চলের ২৬টি স্থানে সম্ধ।ণ করে 

জান] গেছে খে, এ এল।কার প্রতি বর্গমাইলে গড়ে 
৫৫ হাজার টন পিও রয়েছে এবং পুর পশ্চিমাঞ্চলের 
প্রতি বর্গমাইলে রগেছে এন অর্ধেক । 

গভীর সনুধ্ধে শুক্তি প্রড়তি সংগ্রহেধ জগ্ঠে খে 

ডেঁজার ব্যবহার কৰা হয়। সেই যন্ত্রের সাহাখাই এই 

সব পি সংগ্রহ করা যেঙে পারে এবং ভাতে খরচও 

কম। সমুদ্র-বিজ্ঞানীর! প্রায় একশ বছর ধরে এই 
বন্্টি ব্যবহার করে আসছেন। সারা সমুদ্রের ছয় 
মাইল গভীরতা পর্যন্ত 'এর শাতাঙ্যে বিভিন্ন রকম 

উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিগ্তু চার হাজার ফুট 

নীচে গিয়ে বিপুল পরিমাণে পি সংগ্রহ খরচের 

দিক থেকে সুবিধাজনক হবে না। 

ডাঃ মেরে! গভীর সমুদ্র থেকে ধাঁতব পিগু 

সংগ্রহের জন্তে হাইডরুলিক ড্রেজের পরিকল্পুন।, 

করেছেন। এগুলি হবে মুলভঃ বিরাটাকারের 

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার | এই যঙ্ সমুদ্রের তলদেশ 
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ঝাটিয়ে সব কিছু উপরে তুলে নিয়ে আঁসবে। 

ডাঃ মেরোর মতে, একজন সুদক্ষ নাবিক পরি- 

চালিত একটি আধুনিক জাহাজের সাহায্যে 
প্রতিদিন ১* হাজার টন পিও সংগ্রহ কর! 

যেতে পারে। 

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ও টেকৃনিশিক্বানদের পক্ষে 

সমুট্রের গভীরে এই বিষয়ে তথ্য সক্ধানের ব্যাপারে 
বিশেষ সহায়ক হতে পারে টেলিভিশন ক্যামেরা । 

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহের সব রকম 

কাজকম ন্বয্নংক্রিয় যঞ্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হতে 

পাঁরে। তবে তারি জন্তে প্রয়োজন নতুন ধরণের 

সাজসরঞ্জাধ ও যন্ত্রপাতির | 

হাইডুলিক ড্রেজার পির্স(ণের খরচ সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন--ঙীঁর অনুমান, বড় আকারের একটি 
হাইড্ুলিক ড্রেজ।র ১৬রীতে খরচ পড়বে ৬০ লক্ষ 
ডলার! আগর সমুদ্রে প্রাপ্ত ধাতব পিগুসমুহ 

থেকে ধাতু নিষ্ষাশনের কারখান। নির্মাণের খরচ 

পড়বে এর দশগুণ । আর সমুপ্্রের গভীরে প্রতি 
টন পিগু সংগ্রহ করবার খরচ পড়বে দুই থেকে পাচ 
ডলার-_-তবে জলের গভীরতাঁর উপরেই তা নির্ভর 
করবে | তাঁরপর এ সব ধাতু বিশ্বের অধিকাংশ 
বিক্রুষ-কেন্ত্রে জাহাঁজযোগে সরবরাহ করা 

ছবে। 

এই সব পিও চল্লিশটিরও বেণী উপাদানে 
গঠিত | বিশেষ বিশেষ ধাতু বেশী পরিমাণে এই 
সব পিগ থেকে সংগৃহীত হলেও এথেকে 
উপজাত হিসাবে পাওয়া খাবে, আলুমিনি়াম, 
মাগ.নেপিম|ম, ট।ইটেনিয়াম এবং জিরকো1নিয়াম। 
প্রশস্ত মহাসাগরের বিডির স্থান থেকে খে সব 

পিগু সংগৃহীত হন্বেছে, তাদের পরীক্ষা! করে দেখা 
গেছে বিভিম্ন স্থানের পিগডে যাাঙজানিজের 
পরিমাণ বিভিন্ন রকম। এদের মধো শঙ্কর) ৩৬ 
ভাঁগ থেকে ৫৭ ভাগ পাধকা দেখ! যায়। কোন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

এক স্থানের সংগ্রহে গড়ে শতকরা দুই ভাগ.নিকেল, 

ছুই ভাগ তামা এবং এক-শতাংশের এক-পঞ্মাংশ 
কোবা্ট পাঁওয়! গেছে। আবার নিরক্ষবুত্ত 

এলাকার যত কাছে আসা যাক, পিণ্ডে তামার 
পরিয়।ণও নৈকট্য অনুপাতে বেড়ে যেতে 

থকে। 

দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্তী প্রশান্ত মহা- 

সাগরে প্রাপ্ত পিণ্ডে অন্তান্ত স্থানের পিগ্ডের 
তুলনায় ম্যাঙ্গাদিজের পরিমাণ দেখা যাপ্ধ অনেক 

বেশী। ক্যালিফোনিয়! উপসাগরে প্রাঞ্ধ পিণ্ডে 

পাওয়া গেছে প্রায় বিশুদ্ধ ম্যাগাঁনিজ ডাইঅকৃ" 

সাইড। হাওয়াই ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে 

সমুদ্রগ্ে প্রাপ্ত পিগুসমূহ অগ্ঠান্ত স্থানের ভুলনাগ্র 

তামা ও নিকেলে সমুদ্ধতর | হাওয়াই ও তাঁহিতি 

অঞ্চলের পিগুপমূহে অ।ছে কোবান্ট। আটলান্টিক 
মহাঁপাগরের পিগুসমৃহ লৌহসম্পদে সমৃদ্ধ। 
তবে পিগুপমুহের গঠন-প্রণাঁলী এ মহাসাগরের 
প্রায় সর্বত্র একই রকম। 

দক্ষিণ আমেধিক।র দক্ষিণ অঞ্চলে এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরে প্রান্ত পিগুসমূহে দেখা গেছে ফম্ফরাস 
সম্পদের আধিকা | ডাঃ মেরোর ধারণা কা।লি” 

ফোনিয়া এবং সম্ভবতঃ জাপানের উপকৃলব 
অঞ্চলে সমুদ্র থেকে এ সম্পদ সাফল্যের সঙ্গে 

সংগ্রহ করা যেতে পারে। অপেক্ষক্কিত অগভীর 
অঞ্চলে এই সব সম্পদ রয়েছে। ড্র্যাগ ড্রেজিং 

পদ্ধতির সাহাঁষ্যে অল্প থরচে এগুলি সংগ্রহ করা 

যাবে। 

তবে গভীর সমুদ্র থেকে ধাতব সম্পদ সংগ্রহের 

বিষয়ে তিনি বলেছেন, আগামী কয়েক বছরের 

মধ্যেই পুথিবীন্ন স্থলভাগ থেকে খনিজ সম্পদ 

সংগ্রহের তুলনায় অনেক কম খরচে ম্যালানিজ, 

নিকেলঃ কোবাণ্ট--এমন কি, ভাঁমা পর্যন্ত সমুদ্র 
থেকে সংগ্রহ কন! যেতে পারবে । 
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চোখ বন্ধ করে রঙের পার্থক্য নিণয় 
আগুলের ডগা দিয়ে কি কেউ দেখতে পারে? 

পাপে টব কি! অন্বজনেরা চোখে দেখতে না 

পেলেও তারা বই পড়ে। তাদের জন্তে তৈরী 

বইয়ের পাঁতাঁর উপর তাঁরা হাত বুলিয়ে যাঁয়। 
সেই পাতাগুলিতে অক্ষর থাকে না, থাকে 

অক্গরের প্রতীক। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্টে 

কাগজের উপর কতকগুলি ফুট ফুট উচু দাগ থাকে । 
আন্ুলের ডগ।র ম্পর্শে কতটি দাগে কোন অক্ষর, 
তা তারা বুঝে নেয়। 

কিন্তু আন্ুলের ডগা দিয়ে কেউ কেউ 

দেখতেও পারে, এমন খবর পাওয়া গেছে। 

চোখ বেধে দিলেও কোঁন্টা কি রং, কেবল হাত 
দিয়ে ছুয়ে ছুমে তারা তা বলে দিতে পারে। 

এই খবরটি প্রথম আসে সেোভিঘেট ইউনিয়ন 

থেকে । জনৈক সোভিয়েট চিকিৎসক প্রথম এক- 
জন তরুণীর এই ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। আমেরিক1মু 

এই খবরটি প্রথম দেন বার্ণার্ড কলেজের মনে।বিগ্কার 

অধাপক ডাঃ রিচার্ড ইউৎস্। নিউইয়র্ক সহরের 

এই কলেজটতে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে 
প্রথমতঃ তিনি এই কথাটি উত্থাপন করেন এবং বলেন 

যে, ভার কাছে এই বিষয়টি অবাস্তব বলেই মনে 

হয়| এই কথার উত্তরে তাঁর অন্ততম সহকর্মী 
অধ্যাপক ম্যাঁরিয়ন গিলিম অস্থন্ধপ একটি ঘটন। 

বিবৃত করেন। 

অধ্যাপক গিলিম বলেন যে, বিশ বছর 

আগেকার কথা। তখন তিনি একটা স্কুলে 

শিক্ষকতা করতেন ! একদিন গ্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 

মধ্যে চোথ বেঁধে কোন্ জিনিষটি কি, কে বলতে 
পারে--এই নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছিল। একটি মেয়েকে 

' দেখা গেল, সে চোখবাঁধা অবস্থান কোন্ জিনিষটি 

কি--কেবলমাত্র তাই নয়, জিনিষটি কি রডের, তাঁও 

বলে দিচ্ছে । শিক্ষক যহাশিয় তারপর কয়েকবারই 
পরীক্ষা কনে দেখলেন। তবে বিজ্ঞান সংজ্কাস্ত 

কোন সাহিত্য বা সংব।দপত্রে এই খবরটি প্রকাঁশিত 

এই কাহিনী শুনে ডাঃ ইউৎসের ঘনে হলো, 

এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন লোক থাকা হয়তো অসম্ভব 

কিছু নয়। অধ্যাপক গিলিমের সহায়তার তিমি এ 

মেেটিকে খুঁজে বের করলেন । তখন তাঁর অনেষ 
বয়ষ হয়ে গেছে। সে এখন আর সেই সুলের 

ছাত্রী ছোট প্যাটিশিয়া এল্ওঘার্থ নয় এপ্ন 
তিনি গৃহ্কতভা-ঠার নাম মিসেস ফেরে 

স্টানলী। হাত দিয়ে ক্পর্শ করে কোন বস্ত্র 

রঙের সন্ধান দেবার ক্ষমতা তার এখনও আছে। 

ডাঃ ইউৎস্ এজন্যে মিশিগাঁনে মিসেস 
সট্যাানলীর বাড়ীতে ৬* ঘণ্টা কাটিয়ে এলেন । 

অনেক পরীগ্গগ-নিরীক্ষা হলো। মিসেস 

স্টানলীকে প্র্থ করে জানতে পারলেন, ঘন রঙের 

স্পর্শে মনে হগ, সেটা মহ্ছণ নগ--ভারী ও মোটা 

জিনিসের স্পর্শে যেমন হয়ত কেখনই অগ্ুভৃতি 
লাগে ঘন রঙের ছোৌঁয়।য়। পাতলা রং ও মহ্গণ 

হ|ল্কা জিনিষের স্পর্শে ষে অনুভূতি জাগে, গেষ্ট 
রকম অনুভূতি হয় পাঙ্লা রঙের প্পশে। তিপি 
বলেন_-লাঁল,। নীল, সবুজ রং প্পর্শ করেই ঠিক 
বুঝতে পারি। 

ড|ঃ ইউৎস্ এই বিমঘটি পরীক্ষা করে দেখবার 

জন্যে প্লহি উড পিয়ে একটি বাক্স তৈরী করে 

তার বাইরে এবং ভিতরে ছুরদিকেই কালো রং 

করে নিলেন। ভিতরে যাতে আলে। ঢুকতে 

ন1 পারে, তারও ব্যবস্থা করা হলো) এ বাকের 

মধ্যে হাত ঢ্োকাবার জন্তে যে ছিদ্র করা হয়েছিল, 

ভার পাশে কালো ভেলডেটের ছুটি হাতল 

ঝুলিয়ে দেওয়া হলো! হাতলের মধ্যে দিয়ে ছাত 

ড্রোকাতে বলা হলো মিসেস জ্টাানলীকে। এ 

হাতলের কব্জি মিসেস স্ট্যানলীর হাতের কজিতে 

বেশ আট হচ্কে জেগে থাকবার ফলে নাইরে থেকে 
আলো, প্রবেশের পথ বন্ধ হলো। মিদেস 



২৮৬ 

স্টানলীর চোথ বেধে দেওয়! হলো। এর ফলাফল 

নিক্ধপণে যদিই বা কোঁন প্রভাব পঁড়ে, তারই 

জন্তে ডাং ইউৎ্স্ এ বাকের মধ্যে কি রং 

রয়েছে, তা আগে থেকে জানতে ঢাইলেন না 

এ পরীক্ষায় দেখ! গেল, মিসেস স্ট্যানলী 

এই বাক্সের মধ্যে যে সব রং রাখা হয়েছিল, 

ভার কোন্টা কি, তা এ চোখবাধা অবস্থায় পরার 

দু-মিনিটের মধ্যেই বলে দিচ্ছেন। এ বাকে 

ছিল কতকগুলি রঙীন কাপড় আর গ্রাস ও 

প্লাষ্টিকে মোড়া কতকগুলি রঙ্গীন কাগজের 
টুকরা। তিনি আঙ্গুলের ডগা টুকরা কাপড়- 

গুপির উপর বুলিয়ে নিলেন। 

মিসেস ষ্ট্য।নলী প্রথমবার রঙউীন কাপড়ের ১৪টি 

টুক্রাঁর মধ্যে ১১টিরই রং সঠিকভাবে বলে দিলেন । 
পরের বার ১৪টির মধ্যে ১০টির এবং তৃতীয় বার 

১৪টির মধ্যে ১২টির রঙের সঠিক নিরদেশ দিলেন । 

কিন্তু শেষবারের পরীক্ষার তিনি আদৌ সফল 
ইন নি। 

ফোন রঙীন জিনিষফকে কাঁচ দিঘে মুড়ে 
দিলে সেই রডের সঠিক নিদরেশ দেওয়া কষ্টকর 
সেই মোঁড়ক যত পুরু হবে, তাঁর রঙের নির্দেশ 
দেওয়া ততই কঠিন হয়ে খাকে। কৌন কোন 
ক্ষেত্রে কেবল আন্বাজে বলা হয়ে থাকে । তা" 

ছাড়া রডীন বস্তরটিকে ঠা বা গরম করলে 
গঠিক রং নিরূপণ কর! মিপেপ ট্র্যানলির পক্ষে 
সম্ভঘ হয় না 

মিসেস স্টা!নলীর মাধ্যমে ডাঃ ইউৎ্সের এই 
বিষয় নিয়ে পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। বহুকাল 

থে বস্ত অন্ধকারে রাখা হম্েছে, এখন সে সব জিনিষ 

নিষ্বে পরীক্ষা চলছে, অর্থাৎ মিসেস স্ট্যানলীয় এই 
শক্তির পিছনে ফটোইলেকটি ক-এর ক্রিন্না আঁছে 
কিনা, তা নিষ়ে তিনি পরীক্ষা! করে দেখছেন 

এ-সম্পর্কে ফিসেস স্ট্যানলীর তথাকথিত কোন 

অতীষ্র্িয় ক্ষমতীক্স অস্বিত্ব ডাঁং ইউৎদ্ স্বীকার 

করেন না? তিনি তাঁর নিজের ১৩৫টি ছাত্র 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

নিষ়্বেও এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। 

তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে শতকরা ৫ 

থেকে, ১৫ জন কেবল স্পর্শের দ্বারাই রঙের পার্থক্য 
নিকপণ করতে পারে । ডাঃ ইউৎ্স্ তার ছাত্রদের 

বেলায়ও এ কালো বাক্সটি নিয়েই পরীক্ষা! করেছেন। 
আর প্রাঙ্টিকের চাঁদর দিয়ে মোড়া রঙের তিনটি 

নমুনা ব্যবহার 'করেছেন। তার মধ্যে ছুটি ছিল 

একই রঙের। তাদের বল হয়েছিল এ সকল 

নমুনা ধরে কোন্] কোঁন্ রঙের বলে দেবার জন্তে | 

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এক একজনকে পাঁচবার 

করে পরীক্ষা] করে দেখবার সুযোগ দেওয়] হয়ে- 

ছিল। রঙের টুক্রাগুলিকে প্রতিধারেই এলো- 
মেলে।ভাবে স।জিয়ে দেওয়! হয়েছিল। 

আমেরিকার হ্যাশন্ত।ল ইনপ্টিটিউট অব মেন্টাল 

রিসাচি এই ফলাফল কার্ক্ষেত্রে প্রন্নোগ করবার 

উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে আরও গবেষণার আয়োজন 

করেছেন। তাদের ধারণ!, মিসেস ্ট্যানলী এবং 

অন্থান্ ব্যক্তি যে শক্তির পরিচন্ন দিয়েছেন, তাদের 

শক্তিকে মন্ধদের সেবায় কাজে লাগানো যেতে 

পরে। | 

মিসেস ষ্ট্যানলী চোখ বন্ধ করে ছাপানো বইয়ের 

অক্ষর স্পর্শ করে পড়তে পারেন না। কিন্তু বিভিন্ন 

রঙের কাঁগজ বা কাগজের টুক্রাঁর মধ্যে কোন্ট। 

কোন্ রডের তা না দেখেই বলে দিতে পারেন । 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শক্তিকে বাড়িয়ে একদিন 

হাতের স্পর্শের দ্বারা খই পড়।ও হয়তো সম্ভব হতে 

পাদে। 

তীর! মনে করেন- অদ্ধজনেরা স্পর্শের দ্বারা 

রঙের তারিতম্য বুঝতে পারলে বিতিন্ন রঙের পুস্তক 

ছাপানো ঘেতে পারে। ব্রেল পদ্ধতি বা সক্ু 

সরু ফুট ফুট দাগ দিয়ে পুস্তক মুদ্রণের খরচ এবং 

সময বিভিক্ন রঙে পুস্তক ছাপাবার খরচের তুদ্পনাঙ 

অনেক বেশী পড়ে । এই রঙীন অক্ষরের ম্পর্শে 
শিক্ষালাভও হয়তো! তখন অন্ধজনের পক্ষে আন্নও 

'শহুজ হুবে। 



শক্-এর লক্ষণ ও প্রতিকার 
জয়া বায় 

রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্রের ক্ষুদ্রতম নালিকাগুলিকে 

কৈশিক নাঁলী বলা হম্ব। এদের আঁকুতিগত 
গঠন ধমনী, শিরা, আর্টিরিগল প্রড়তি থেকে 
অনেকাংশে সরল। মাংষপেশর অংশ 
নেই। এর ভিতরের দেয়াঁলটি যে ওপর সাহাঁষ্যে 
ততী, ভ।কে এগ্োখিলিয়াম বলা হয়। এই অংশ 
শরীরে জাত এবং শরীরে আগত সকল বিষ- 

বস্তর রা এবং শরীরের অবস্থ'র ভাঁরতম্যের 

ঘারা সহজেই প্রভাবিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
ব্যাধ্টিরিয়া থেকে নিঃসৃত বস্তু, বাইরের আগস্তক 

প্রে/টিন এবং প্রোটিনের বিক্রিয়া উৎপন্ন বস্ত, 

পিত্ত, সর্পবিষ, নানাবিধ রাপায়নিক বস্তব এবং 

অক্সিজেনের অভাব উ ত্য।পি সবই এর উপরে ক।জ 
করে। এর ক্ষতি হলে রক্ত খেকে নানাবিধ বস্তু 

অন্বতাবিকভ|বে বক্তন।লিক।র বাইরে" চলে এসে 
অন্ত তন্তর ক্ষতি করতে পাদে। 

এতে 

এই অবস্থান প্রথমেই £কশিক নাঁলীগুলির 
পরিসর বেড়ে যায় এবং নানান বস্ত্র এর ভিতর 

থেকে বাইরে যেতে সুরু করে। আবার পরিসর 

বৃদ্ধির ফলে রক্তশ্রেতের কিছু অংশ এই বিস্তৃত 

নাঁলিকাতন্ত্রে সঞ্চিত থেকে যায় এবং ডায়াস্টেলের 

সময় শিরানালীর ভিতর দিয়ে হৃৎ্পিণ্ডে ফিরে 

যেতে বাঁধা পানন। তার ফলে জৎপিণ্ডে উপযুক্ত 

পরিমাণ রক্ত ফিরে দায় না। তাছাড়া রক্তের 

পাজযমা বা রক্তরস নালিকার বাইরে এসে 
তত্তর কোবগুলিয় ফাকে ফাকে জমতে থাকে! 

তাতেও সঞ্চরণশীল রক্তের মোট পরিমাণ কষে 

যাষ ও সঞ্ধালন-তন্ত্রে বতটা রক্ত থাকা স্বাভাবিক 

ও সুষ্ঠু কার্ধের জন্তে আবশ্যক, তা থাকে না। 
এই অবস্থা দুর করবার জন্কে শরীরে নানা রকম 

চেষ্টা স্বর হয়। 957079617600 আাযু-তঙ্ত্রের 

ক্রিয়ায় আড্রিনাঁল গ্রপ্থি থেকে তখন আাডিন্ঠালিন 

নিঃসরণ বাড়তে থাকে। তার ফলে হৃৎপিণ্ডের 

ম]ংসপেশীর সঙ্কোচনশীলতা। বুদ্ধি পায়, ঘকৎ থেকে 

গ্রকোজ বেরিয়ে পক্তে মিশে, ধমনীগুলির মাঁংস 

পেখীও সন্কুচিত হয়ে রক্ষের চাঁপ বৃদ্ধি করে, প্রীহায়ি 
সঞ্চিত রক্তও কতক এসে রেল 

মোট পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কিন্তু এই সংশোধন 

কার্ধ (000/1261)59161017) উপযুক্ত মাত্রায় না 

ঘটলে রক্তের চপ ধীরে ধীরে কমে আসে 

এবং রক্তের সর্দ/লন অল্প। ধিক বাঁধা পড়ে । 

এই অবস্থায় নান! ছুর্লক্ষণ ঘটতে দেখ! 

যাষ। রোগীর শরীর ও মন অবসর, দুর্বল ও 

অস্থির হয়ে পড়ে, নাঁড়ীর গতি বাঁড়ে, অথচ 

বেগ ক্ষীণ হয় এবং তার চাঁপ বা ধাক্কা কমে 

হাত-পা ঠা হয়ে যাঁযু। শরীরের তাপও 

কমে। মুখের চর্ম শীর্ঘ, সঙ্কুচিত দেখায়, তার 

রং ছাইয়ের যত অথব] অস্বাভাবিক লাল হে 

ওঠে । মুখে চিস্তার ভাব পরিস্দুট হয় সর্শরীরে 

ঠাণ্ডা ঘাম বেরুতে থাকে । চোঁখ দুটি বসে 

যায় এবং চারদিকে নীলাভা দেখা দেয়। 

রোগীর ক্রমাগত ভু পাক, কিন্তু জল খাওয়। 

মাত্র সেই জল বমি হয়ে যাঁ়। বমনের সঙ্গে 

কট! রডের দইয়ের মত জিনিষ কিছু কিছু ঘেরিয়ে 

আমে । তরল দাণ্ডও হতে পারে। শ্বাপ-প্রশ্থাস 

অগভীর হয়! মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস শোন! 
যায়] রক্তের চাপ উত্তরোত্তর কমে যায়। 

জ্ঞান তখনও বজাম্ন থাকে এবং উত্তেজনাম্গ রোগী 

সচেতন হয়| মৃত্যুর আগে সে একেবারে অচেতন 
ব]বেভ'স হয়ে পড়ে। 



২৮৮ 

এই সব লক্ষণ-পরম্পর(র সঙ্গে সঙ্গে এপ্ডো- 

থিলিয়াঁমের [১2117681110 বেড়ে যাওয়ায় শরীরের 

বিভিন্ন তন্ততে জলীয় অংশের সামঞ্জস্য রক্ষা করা 

সম্ভব হন» না। রক্ত ও তগ্ভর মধ্যে জলের আদান- 

প্রদান যে সব কারণের উপর নির্ভর করে, তার 

মধ্যে রক্তের চাপ, তাঁর 'অস্মস' চাঁপ, তাতে 

ড্রধীড়ৃত লবণ, শর্করা ও প্রোছিনের পরিমাণ 
ইত্যাদিই প্রধান। এগুলি বিস্ত এগ্োঁথিলিকামের 

স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

এই অবস্থার পরিবর্তন হলেই “অস্মস” ক্রিয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ব্যাপারে গোলমাল ঘটে। তার 

ফলে তন্তকোষের মধ্যে ও বাইরে তরল পদার্থ 

জমতে থাকে ও লিম্ফের পরিমাণ বেড়ে ধায়। 

খ্বাভাবিকভাবে জলীয় বস্ত গ্রহণের শক্তি কমে 

যায--যেমন, জল থাওয়ালে বমি হয়। অন্য 

ভাবেও জল শরীরে প্রবেশ করানো কঠিন হয়, 
যদিও শরীরে জলের পরিমাণ বাঁড়ানোই তখন খুব 
দরকার। 

সহজ অবস্থায় রক্তের মোট আক্তন একভাঁবে 

রাখবার জনে শরীরে নানা রকম ব্যবস্থা আছে। 

আকশ্মিক রঙ্তপাঁত হলে, বেশী বমি, দাস্ত বা বেশী 
ঘাম হলে জল খেয়ে সেই সাময়িক অভাঁবকে পূর্ণ 
কর! কঠিন হয় না। কিন্তুশক-এর অবস্থায় পাঁন- 
করা জল শরীর ঠিকভাবে আত্মসাৎ করতে পারে 

না| পরিণামে রক্ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়ে যাঁয় 

এবং রক্তের শ্বেত, ও লোহিত কণিকার ঘনত্ব 

(0020877086101) বেড়ে যাঁয়। লেধরেটরীতে 

পরীক্ষার ফলে এই অবস্থা সহজেই ধরা যায় এবং 
ধরা পড়লেই ডাক্তার কয়েক ঘন্টা বা কয়েক 

দিন আগেই বুঝতে গাঁরেন যে, রোগীর শক্-এর 
অবস্থা আসন্ন । 

শকৃ-এর অবস্থায় মূত্রগ্রস্থিরও বিকার ঘটতে দেখা 

যায়। প্রশ্রাধের পরিমাণ কমে যাক বা প্রশ্রাব বঙ্ধ 

হয়ে হযে! শ্রশ্াবের রং গাঁড় হয়) ভার 

আপেক্ষিক গুরুত্ব বাঁড়ে এবং তাতে আলবুমিন ও 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১১শ বর্ষ, ৫ম পংখা। 

অস্বাভ।বিক বস্ত পাওয়া যায়। মৃত্যু না! হলে রক্তে 
নাইট্রোজেনঘটিত নানাবিধ বিষবস্ত্ব জমতে থাঁকে 

এবং চিকিৎসার ফলে রন্তু সঞফ্চালনের ক্রটিগুলি বন্ধ 

না হলে ইউরিমিয়ার লক্ষণ দেখ! যায়। এই 
অবস্থা মৃত্যুর কিছু আঁগে ঘটে । মৃতার পরে 

ুত্রগ্রন্থির নানা অংশের ক্ষতি হতে দেখা যাঁয়। 

আশ্চর্ধের বিষয়, এই যে, রোগী বেঁচে উঠলে 

ূতরগ্রপ্ির এই সব দোষ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। 
এইকপ শকৃ-এন্র অবস্থা আকস্মিক আঘাত বা বিস্তৃত 

আগ্েপচারের পরে, দগ্ধ ক্ষতে, অগ্্রনালীর অবরদ্ধ 

অবস্থা (0505০6010%), ব্যার্টিরিয়াঘটিত প্রবল 
রোগে, এক্লামসিষায়। পাওুরোগে। বহুমৃত্রে অথবা 

একস-রশ্মির বহুল প্রয়োগে ঘটতে পারে | শকের 

চিকিৎসার আগে শকের কারণ ঠিকভাঁবে বোঝা 
একান্ত দরকার। কৈশিক তঙ্ত্রের বিকৃতির 

ফলে রক্ের কতক অংশ যে তত্তকোষের মধ্যে 
গিয়ে জমতে পারে, তা আগেই বলা হয়েছে। 

এই ভাঁবে ফুস্ফুস রা 96:003 08%105-তে রক্ত 

অনেকখাঁনি জমে থাঁকতে প্রায়ই দেখা গেছে। 
তাছাড়া তন্তকোষগুলির মধ্যে মধো যে ফাঁক 

থাকে, তাতে এবং কোঁষগুলির ভিতরেও রক্তরস 

(1,510) বা জল জমে রক্তের সঞ্চরণশীল অবস্থা 

অনেকটা কমিয়ে দেয়। প্রত্যেক তম্তকোষের 

বাইরে যে অন্রচর্ম (1600021)6) থাঁকে, তাঁর 

ভিতর দিয়ে জল, লবণজা1তীয় বস্তু, শর্করা ও 

আযমিনো আসিড পর্যায়ের বস্ত এবং বিক্রিম়াজাত 

নানা ত্যজ্য বস্ত যাতায়াত করতে পারে। শু 

অবস্থায় এই বস্তগুলির গতি এক রকমের হয়। আর 

কোষ ব। কোষচর্মের অস্থস্থ অবস্থায় আর এক রকমের 

হয়। উদাহরণস্বক্প বলা যাঁয় যে, কোঁষের ভিতরে 

সুস্থ অবশ্থায় কোঁষের বাইরের তুলনায় ২১ গুণ 

বেশী পটাসিষাম থাঁকে। কিন্তু শক্-এক অবস্থায়, এই 
প্রভেধ কতকটা কমে যায়! আবার কোষের 

বাইরে পটাসিক্সামের পরিমাণ অহ্থাভীবিকতাবে 

বাড়লে কোধেক ক্ষতি হতে পারে। অন্বকোষের 
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ক্ষতি হলে এই ভাবে ম্যাগ নেপিষাষ, ক্যালসিয়াম, 
ফস্ফেট ও সাঁলফেটেরও পরিমাণ রক্তরসে বৃদ্ধি পায় 
এবং সোডিয়'ম ও কোরাইডের পরিম।ণ কমে যাঁয়। 

যে সব বস্ত্র এখ্োথিলি্নামের ক্ষতি করে, 
তারাই আবার তন্তকোষেরও ক্ষতি করে থাঁকে। 

প্রথম দোষের ফলে রক্তের ঘনত্ব বেডে যায ও 

শকস্ঞর লক্ষণ ঘটে । যতই ঘময় যায, 'এই দোষ- 

গুলি সংশোধন কর! ততই কঠিন হয়ে পড়ো] এই 

সে রক্তে অক্সিজেন ও আলকা[লির পবিম|৭ 

কমে ও ল্যাকৃটিক আসিডের পরিমাণ বাড়ে । 
আঁবর এই অবস্থায় কাট] ঘাষে রক্ত সহজে 

জমাট হয়ে বক্তপডা বন্ধ করে না| কষেক ঘণ্টা 

পর্যন্ত বক্তপড়া চলতে পারে। আবার পক্তে 

নাইট্রোজেনঘটিতভ গ্জ্য বন্তগ্তণির পরিম!ণও 

নড়তে থাকে এব" মত্রগ্রন্থির নানা বিকার ঘটে। 

আছিক অবরোধ, গর্ভধারণ কাপ, দগ্রক্ষত এবং 

বাইরের প্রোটিন রক্তে প্রবেশ (179101525- 

17515) ব। উতৎ্কট আাতের ফলে এই রকম হতে 

গা রে। 

মুদ্ধের সময় অস্ত্রীঘাতের ফলে শন ঘটতে 

পরে; এর কারণ অতিরিক্ত রক্তপ।|হ, ঠা লাগা, 

ঘা-এর দুষ্ট বা ত্যজ্য অংশ কেটে ফেলতে দেরী 

হওয়|, উপযুক্তভাবে কাঠের 'বাড় (21100) 

লাগাতে ন| পারা, বেশী ঘাঁষ হওয়া, বমি হওয়া 

বা স্থানিক রক্তস্ধয় ইত্যাদি । আহত অ'শগুলিতে 

বা তার আশেপাশে যত বেশী ব্রক্ত জমে (ফুলে 

ওঠে ) অথবা রক্তপাত যতই বেশী হষ, ততই 

শক-এর সম্ভাবন। বাড়ে । 

অস্ত্রোপচারের ফলে যে শকৃ-এর অবস্থা টতে 

আগে খুবই দেখা যেত, ত। সংশোধনের বাবস্থা 
এখন ডাক্তারের] আগেই করে রাখেন। অস্ত্র 

প্রয়োগের সময়কাল দীর্ঘ ও প্রক্রিয়া জর্টিল হলে 
রোগীর শিরায় বোতলের রক্ত বা রক্তরস দেবার 

(31909 (78188695197) ব্যবস্থা থাকে; অভাবে 

_পিরাম বা লবণজল (581109) দেওয়। হয়। আবার 
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আহত ব্যন্তিকে বেশী ন।ড়াচাডা করা ব! নড়াঁচড়া 

করছে দেওয়া হস্ব ন। -যত শীঞ্র এবং যত বত 

সম্ভব তাকে হাসপাতালে নেবার চেষ্টা করা হয । 

হাড় ভেঙে থাকলে যথাসম্ভব সাবধানে কাঠের 
বিড বেধে দেওয়। হয়। থা-এর ছিড়ে যাওয়া 

অংশ থেকে বিষবস্্ব বা চাজাবস্ত যাতে রক্তে 

গ্রবেশ করতে ন| পারে, তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। 

হয়! বল! নাছুলা, আঘাতের উপযুক্ষ চিকিৎস! 

সুধ্ধ করতে যত দেরী কষ, ততই বিপদের অস্তাবনা 

বাড়ে! দদ্ক্ষতে সঙ্গে সঙ্গে বন্ত ও রস জমাবার 

গমৃধ (যেমন-্যানিক বা পিক্ষগিক আসিড ) 
পাগালে পক্ত পা বক্তরসের গ্রুপ, ব্যা্িগিয়ার 

আক্রমণ কম হু এব ঘা! শ্ুকানে। সহজ হয় । 

আস্ত অবরোধ ঘটলে অতি শীঘ্ষ্ট অস্বোপচার 
এ লে সঞ্চিত বিষবজ্বগ্ুলি সশরীরে ছড়িষে 
পড়ে সমুহ ক্ষতি বা মুত্যু ঘটায়। তেমনি 

আপেগিক্সে বা অন্ত্রের কোন আংশে পচা ঘা 

( 381770206 ) হলেও অঙ্গেপচারই একমাত্র 

ব্যবস্থা। আবার আক্ান্ত স্থানে পুঁজ জমলে 

হা বের করে দেবার ব্যবস্থায়ও বিলদ্ধ চলে না। 

অস্ত্রের সাহায্ো শনীরের ছুষ্ট অংশ বাদ দেবার 

বিলছেও সঙ্কট অবধারিত | 

বেদনা, ভগ়ত ছুঃখ, শগীর থেকে রক্ত পড়তে 

দেখা বা এলোমেলোভাবে কটা বা থেত্লানে। ঘা 

দেখেই আনেক সময শক-এর প্রাথমিক লক্ষণ 

দেখ! যাধ--যেশন ছুর্বলত বোধ, মুখ ফ্যাকাসে 

হওয়া) গম, নাঁড়ীর গতি বুদ্ধি পাওয়া এবং ধমনীতে 

রক্তের চাপ হাস পাওয়া । এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থাক়ী 
হয় না, শোওয়। অবস্থায় বিশ্রাম করলেই এইভাব 

দর হতে পারে। এতে এখোখিলিয়ামের ক্ষতি বা 
রক্তের ঘনত্ব বুদ্ধি পায়ু ন।। 

প্রকৃত শক-এর অবস্থা ঘটতে কয়েক ঘন্টা লাগে। 

মাথায় বা পেটে প্রবল আঘাত ন1 হলে ৪ ঘণ্টার 

আগে এই অবস্থা ঘটতে দেখা বাঁ না| এর কিছু 

আগেই নক্তের ঘনত্ব শতকর1 ১০-২* ভাগ বাড়তে 



৮ 

দেখলেই শক-এর আঁসঙ্গতা বোঝা যায়। শক-এর 

অবস্থায় উত্তেজক 'ওযৃধ, যেমন--আয।ড্রিনালিন, 

স্্রিকনিন বা ডিজিটালিস দেওয়। নিম্ফল এবং ক্ষতি- 

কর। মফিন প্রয়োগে রোগীর বেদনাঁবোধ কমিয়ে 

ভাঁকে শাস্ত করা বা দুম পাড়ানোই দরকার । কিন্ত 

দীর্ঘকাল এই অবস্থা! থাকাও ভাল নপব, কারণ মফিনে 

শ্বাসযস্ত্রকে ফিছু শ্রথ করে এবং রক্তে অক্সিজেনের 

পরিচালন কমায়। রোগীকে অক্সিজেন প্রষ্বোগ 

করলে শুধু যে তার শ্বাসকষ্ট দূর হয় ত| নয়, তাঁর 

এঞ্থিশিযাম ও অন্ত তস্তকোষের স্থায়ী ক্ষতিও 

হতে পারে না। এই বিষয়ে আযড়িনাঁল গ্রস্থিনিঃক্ত 

হর্মেনগুলি (016178] 00161091] 11017009206) 

বিশেষ উপমোগী। 

রক্তের মোট পরিমাণ ঠিক রাখবাঁর জন্যে রক্ত, 

রক্তরপ, লবণজল বা অভাবে বাবলার আঠার জল 

(4১68019 ছ2৫1) শিরায় কচ প্রয়োগে দেওয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

হয়। এর মধ্ো প্রাজমা বা সিরামই সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য । অধিকাংশ হাসপাতালেই তার 
ব্যবস্থা খাকে। ন্বাভাবিকের চেয়ে কিছু ঘন 

অবস্থান এগুলি দিলে রক্তের 'অসমোটিক' চাপ 

বুদ্ধির ফলে যে রক্তরপ তন্তকোষ বা ফুস্ফুসে 

গিষ্ে শোথ ঘটিয়েছে, সেগুলি আবার রক্তে ফিরে 
আসে। তাছাড়া রক্তে প্রোটিনের যে কমতি 
ঘটেছে তাও দুর হয় (সিরাম ব| প্লাজমাতে 

প্রিন থাঁকবার জন্যে )। এই চিকিৎসার ফলে 

রঞ্ডের প্রবা$ আবার পুর্বব্ৎ চলতে থাকে এবং 

অক্সিজেনের সরবরহ বুদ্ধি পায়। এই চিকিৎসার 

ফলে আহত বা দাহযুত্ত রোগীদের মধ্যে 

অধিকাংশই সুস্থ হয় ও ধেচে ওঠে । তবে শক-এর 

আসক্ত বা শক-এর অবস্থা নিভূলিভাবে ধরতে 

পারা বিচক্ষণ চিকিৎসকের কাজ । চিকিৎসা সুরু 

করতে দেরী হলে রোগীকে বাঁচানো খুবই কঠিন হয় । 

জন্মদিনে 
| ১লা জাগ্রয়! সী, ১৯৬5 সপ্ততিবর্ষপুতি উপলক্ষে অঙ্গঙ্িত সভায় অভিননানের পর আচার্য 

সন্টো্জনাথের অভিভাষণ হইতে ! 

আন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্ত্র, প্রিয় বন্ধু ছমাযুন 
কবীর, আমার গুরুস্থানীয় ডঃ দেবেন বোস, 

তাছাড়। আরও যাঁরা রয়েছেন বন্ধু ও শিষ্োরা, 

যারা আমাকে ভালবসেন- আরও বহুলোক, 

ধারা এখানে উপস্থিত, সকলকেই আমি নমস্ক(র 

জানাচ্ছি। 

সত্তর বছর কেটে গেল জীবনের, এর পরে 

বলা যেতে পারে প্রতিটি দিন ভগবাঁনের দষার 

দাঁন। মাঁ্ষের মাপ! যে সময্--সে অতীত হতে 

গেছে। ষতদিন পর্যস্ত মাষ নিজের শক্তির 

উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞ/ন-চর্চা ব। সমাজনীতিতে 

বাপূুত থাকতে পারে-সে সময় অতীত হয়ে 

গেছে। এখনো অনেক সমস্বঃ হতো অগ্ুতাপ 

করবার রয়েছে--যে সব অকাঁজের দুই-একটির কথা 

এখানে উল্লেখ থাকবে । সেগুলি একটু কম করলে 
সতাকারের কাজ আরও কিছু হয়তো কর! যেত। 

তবে কিছু কর! যেত কি না, এ স্বয়ং অস্তর্যামীও 
এখন বলতে পারবেন না| কেন না, মাস্ষের মন 

কথন যে কি ভাবে, সেট! মনন শাস্ত্রের মধ্যে 

থকলেও নিজের স্থির অন্গুতব হয় না--কি তার 

ইচ্ছা যায় বা কি সাধনায় তার রত থাকা 
উচিত। এসব ক্ষেত্রে আগে উম্মীলন অবশ্ত গুরুর 



মে, ১৯৬৪ ] 

দ্বারা হতো-এখশ সেট! নির্ভর করে ভগবানের 

কপার উপর। 
৬ & ক 

আমাদের জীবন যে সময় আরম্ভ হয়েছিল, 

তখন তুমুল আন্দোলন চলছিল এদেশে--সে 

কথা কালও এখনে বলেছি | আমর! যে কয়জন 

সে সময় প্রথমে বিজ্বীনের দিকে নাকে কিছু না 

কিছু দেশের জন্তে করতে পেরেছি, প্রায় একই 
সময়ে আমরা একত্ে কণেজে ৪কেছিলাম-_এই 

কথা আজ মনে পড়ে! এর মধো বু ধ্ধু 

চলে গেছেন। তাদের কথ! আমাদের দেশের 

ইতিহাসে লেখা থাকবে । 

শাম করেছেন তা শক্বঃ অনেকেই গঠনমুপক 

কাজে কতিত দেখিয়ে গেছেন, পে কথ। বাঙ্গালী 

ভুলতে পারবে না। ৬: সাহার কথ! 

বিশেনভাবে উল্লেখ কপ! যেতে পারে। 

দিকে তিনি যেমন এমহেম্ত্রণাণ সরকাপের প্রতিষ্ঠিত 

বিজ্ঞান আসোসিয়েসনের বূপ বদলে দিয়েছেশ_ 

অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের সঙ্গে নিবিউ- 

ভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন যে বিশেষ বিষয়ের 

পড়ানো ও অন্ুসন্ধ।ন_-সেটা এবশ তাপ শামের 

সঙ্গে জড়িত হয়ে গয়েছে। আজ একভাবে 

বিশ্ববিদ্তাল্বে, অন্যভাবে ভারতবনে খে নিউর্লিষ্।র 

বিজ্ঞীনের চা চলেছে নান। স্থানে? তার অভিযান 

স্বর হয়েছিল ডাঁঃ মেঘনাদ সাহার বিশেষ 

প্রপোচনাক় | 

আমরা ছাত্রবস্থায় অপ্প কিছু শিখবার পরেই 

প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। নতুন শড়ুশ অনেক 

আবিষ্কারের খবর পেলাম যুদ্ধ শেষ হবার পণ। 

দেখা গেল, প্রতিযোগিতা করে দুই পক্ষই বিজ্ঞানে 

বহদুর এগিয়ে গেছে। আমরা বছদিন এর 

খবর পাই নি-সে সমন্ন বিদেশ থেকে বিজ্ঞানের 

খবরের কাগজ এ দেশে বেশী আসতো না। 

আঁর আমাদের দেশে যে সব কেতাব পরীক্ষার 

জনে পাঠ্য বলে বিবেচিত হতো--তাতেও সে 

ভাপা খে শুধু বিজ্ঞাশে 

এখানে 

একস 

জন্মদিনে ২৯ খু 

সব খবর ওঠে নি। মনে আছে, বঙর্দিন অস্তরীণ 

অবস্থার জার্মেনীতে থেকে-ডাঁং দেবেন বোস যে 

জ্ঞান আহরণ করে আনবেশ, ফিরে আসবার পর 

তার কাছ থেকে খবপ পাৰ এউ মহাযুদ্ধের 

মধো জামেলীতে কি ভাবে বিজ্ঞানের নানা বিষষের 
উন্নতি হয়েছে, এই স্ুষে!গের দিকে আমরা সতৃষ্- 

নয়নে চেয়েছিলাম! আমার তখনো জার্মান 

ভাদাঁথ সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আর ডাঃ সাহা 

অল্প কিছু পড়ে উন্ট।র পরীক্ষায় যোগাতার 

সাটিফিকেট জোগাড় করেছিপেন। আমাদের 

আকাঙ্খা ছিল অসীম | 0. 13101)-র বাড়ী 

গিলে পাইব্রেরীখুজে খুজে প্রকারী অনেক বই 

সংগত করেছিলাম, য] হয়তে। ছা) সাহেণ 

নিজেও পড়েন নি । তবে তাপ মধো 061], 

39102000015 019100% এব আত অনেক 

বিজ্ঞশীর লেখার মধো যে খবর মিললো, তাতে 

আমর! একেবারে মোহিত হনে কবে গেলাম। 

এমন সময় এসে পঙলেন ডাঃ দরবেশ বোস । 

জামেনখতে মহামতি 10100৮এর ৬৯ বছর 

পু£তর উত্সব ডপলঙ্গে। যে সব বিবৃতি সে দেশের 

পরিকাধ ছাপা ঠয়েছিপ--ঠিরশি সঙ্গে এনেছেন 

[সগুলি। তার মধ্যে নতুন বিজ্ঞানের অনেক 

শুন খবরঃ যা আমর জানতাম শাঁঅপ্প কথা 

ডারই বিখরণী গমেছে। তাকে আমগ। ধরে 

বসল।ম। তিনি পড়ে শুনাতেন আমরা চেষ্টা 

করতাম, বিশেষ করে আমি (কারণ ডাঃ সাহ! 

সব সময় উপস্থিত থাকতেন না)--আবাঁর 
সেই বিবৃতির প্রত্যেক কথার তজমা করে নিজের 

মনোঁমত ইংরেজীতে কপ দেখার। এতে একটা 

গ্ুফল হয়েছিল। যেমন বিজ্ঞানের অনেক নতুন 

খবর পেপাম--আবার সরাসবি জাধান ভাষার 

সঙেও একটা পরিচয় হয়ে গেল। সাহপও 

বেড়ে গেল অনেক। ১৯১৯ সালে নুর্ধগ্রহণের 

কিছু পরে সারা বিশ্বের, তথা আমাদের কাঁগজেও 
একটি চমকপ্রদ ঘটনার খবর বের হলো" 



২৯২ 

আইনস্টাইনের থিওরী সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে 
গেছে। আমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে .গেলাম। 

নিউটনের পরে আইনস্টাইন কি নতুন কথা 

বললেন, সকলেই তা জানবার জন্যে ব্যাকুল। 

আমর] কষ্ট করে সেই সব প্রধন্ধ তমা করি। 

কিছুটা আমি ও কিছুটা ড|: সাহ্া। বইও 
ইলো। তাঁর মুখবন্থা লিখেছিলেন বন্ধু প্রশান্ত 

মহল।নবীশ--তখন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী 

কলেজে অধ্যাপক--]২61905105 পড়ান । বইখাশি 

কলিকাঙা বিশ্ববিগ্ালয় ছাঁপিয়েছিলেন--অবশ্ঠ 

ছাপিয়েছিলেন এ-কথা বেধ হয় তদের মনেও 

নেই । ব্ছদিন বইখানি এই প্রাচ্যদেশে চলেছিল। 

তার পর খ্রিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে জামেনীতে 

জাঁতিবাদ জেগে উঠলো । এটি এমন বিকট কপ 

নিলে যে, সেই দেশ থেকে অনার্ধ সব জাতিদে 

তাড়াবার সরাসরি বন্দোবস্ত হলো _ বহু সংঘর্ষ হলো 

নানা অরে, যার মধ্যে গুপ্ততাবে ছোরাছুরিরও 
ব্যবহার হলো অনেক। আমার গুপদেব আইন- 

সাইন তখন দেশের বাইরে সেইখান থেকেই 

তিনি তাঁর প্রতিবাদ করণেন। ফলে তাদেকও 

দেশত্যাগ করতে হলো। আমাদের বইখাণির 

চলনও বন্ধ হয়ে গেল? এর কিছু পরে। 

মান্জঘ যখন জাতীয়তাবাদকে তার জীবনের 

প্রে্ঠ জিনিষ বলে মনে করে, তখন মানুষের 
কর্তব্য ও করণীয় বি্ষয়ে তাদের যে নিরিখ 

সেটাও অত্যন্ত বিকৃত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও 

তাই দেখা গেল। আমি পে পমদ্র ঢাঁকায় বিশ্ব 

বিদ্বালয়ে অধ্যাপন। করি। দুই-একজন জার্মান- 
বন্ধুও ছিলেন সেখানে । তাঁরা বললেন--একি, 

আপনার বন্ধু একি করলেন! আঁমাঁর বধু বলে 
যে তারা আমার নাম ভাগ নামের সঙ্গে যুক্ত 

করপেন, এইটে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় 
সৌভাগা বলে মনে হলো। কেন লা, যার জন্তে 
আমার নাম--সেই প্রবন্ধ হাজার ছোট হলেও স্বয়ং 

আইনস্টাইন তঞ্জমা করেছিলেন--খুব কম লোকেই 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ 

এরকম কথা বলে গবধ করতে পারবে । এ-বিষয়ে 

আবার সে সময় যা কিছু করণীয় বা বিস্তারের কথা 
ভাবা যেত) আমার প্রবদ্ধ হাতে পড়ধার তিন 

মাসের ম্ধ্যে সব কিছু শেষ করে ছু'খানা ণিবস্কাও 

পিখেছিলেন তিনি । অবশ্য তারই মধ্যে এক 
জয়গান আমার নামের বদলে ডাঃ ডি. বোসের 

নাম রয্বেছে। এটা খুবই কৌতুহলোদীপক ; তবে 
এটা দেখেছি, বিদেশীরা] বস্ত্র পরিবার বলতে একটাই 

বোঝেন অনেক সমধ। এর অল্প পরেই বিদেশে 

মাবার স্থযোগ হয়েছিল আমাপ। তখন বিদেশে 

ঠাঁর প্রশংসাই আমার ছাড়পত্র হয়েছিল। এর 

ফলে অল্প আয়|মেই এমন সব লোকের সঙ্গে দেখা 

কর। ও বিজ্ঞান আলোচনা করবার সুযোগ জীবনে 

এসেছে-| খুব অল্প শোকেরই ভাগ্যে জুটে 
থাকে । 11909106 001016১ 10105, 14910860510 

কি 106 361)016 বা আরও অনেক বিজ্ঞানী, 

বদের নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরম্মরণীয় হয়েছে। 

এদের সকলের সঙ্গে কখাবান্ভা বলবার, তাদের 

কাজ কি ভাবে চলেছে-এমন কিঃ সাতমইল 

গুরক্ষিত পুরী ভেদ করে সেই সব রহস্তের সঙ্গেও 
আমাপ পরিচয় সহজেই ঘটেছিল, যা সাধারণতঃ 

বিদেশীর চোখের অন্তরালে থাকতো | বালিনের 

সরকারী লাইব্রেরী 96886 731179006 থেকে 
বই ধার করতে পয্বসা জমা রাখতে হতো না। 

অধ্যাপক আইনস্টাইনের ছাড়পত্র ছিল বলে সে 
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মত আমিও 

একসঙে তিন-চারখানা বই বাইরে নিতে 

পারতাষ। 

এসব অবন্ত প্রাকৃহিটলান্নীয় যুগের কথা। 

সেই সময় প্রায় ছুই বছর ইউরোপ প্রবাসে 

কাটাতে পেরেছ্লাম। কাজেই সেই সমন্বের কথাই 
বেশী করে মনে আছে। আমরা জানের পুজারী 
বলে নিজেদের প্রচার করি--কিত্ত সে দেশে 

দেখেছি, সেই সময় সত্যকার জ্ঞানের পুজারীর! 
কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্কি পেতেন এ-দেশের 



যে, ১৪৯৬৪ ] 

লোকের কাছে। আজকাল আর ঠিক সে রকম 
নেই, পরে উগ্র হিট্লারীয় জাতীঞতাঁবাঁদীদের 
কাছে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপকদের 

শাঁজেহাল হতে হয়েছে-যার। ইতিহাসে খবর 
গাঁখেন তারাই জানেশ | আমরা যাঁরা এক সমস্ষে 
ভেবেছিলাম, বিজ্ঞানেস চচা করে এমন একটা 

কিছু এতিহ্বের প্রতিষ্ঠা করা যাবে এদেশে, যা 
ফলে দেশ-বিদেশে ভাগতখদের নাম শুধু বেদ 

বেদাস্তের দেশ বলে শ্রদ্ধা ও ন্বীক্ষতি পাঁবে_ত। 
নয়, বতমান ভাগতবাঁসপী তার শুধ জগৎজোড়া 
নাম যে আধজাঙির, তারাই অবজ্ঞাঙ আত্মীয় 
হিসাবে চিরক।ল গণিত থাকবে এ) বঙ্ঠমান 

সভ্যতায় খাদের অবদান « শ্বীকৃত হবে। 

জাতও আমদেব উপনিষদ ও 

জাম।ন 

প্রতি 

শদ্ধাশীল। তবে ভারা মনে করে, ভারতের প্রাচীন 

আর্য অধিবসী, আৰ বঠমান জাম(ন জাতির মধ্যে 
একটা নিবিড সম্পর্ক আছে এবং তাবা ভাবে, 

বর্তমানে যাসা এই ভূমিতে বাস করে তার শুধু 
সেই নামের অধিকাঁরী_-ঠাদের সঙ্গে ঠিক সে কম 
আন্তরিক যোগ নেই সেই মক(জ|তির-যেমন 

এখন গ্রীসে যে জাতি বাস করছে, তাদের পুবপুরুষ 
ম্যাসিডোনিয়ার পাত্য প্রপেশেগ অধিবাসী ছিল-_ 

তাঁদের ঠিক গ্রীক এতিঘ্বেস উত্তরাধিক।ণী বলা যায় 

না। সেইরূপ আমাদের প্রতি জামানদের উন্নাসিক 
অশ্ুকম্পাই প্রকট বলে মনে ইতো অনেক সময়। 

অবশ আজ আমরাও কি নিজেদের বুকে হাত 

রেখে বলতে পারবো, পুরপুকুষেকা যে সব কথা খলে 

গেছেন-তা জামরাঁও মনেপ্রাণে বিশ্বাস কলি? 

যেমন আমরা বলি, সর্ধভুতে সমদর্ঁন আমাদের 

এতিস্থ। আবার অন্ত দিকে এই গ'সিসেরও জাহির 

করছি ষে, আঘাদের দেশে যে জাতিভেদ রয়েছে, 

এইটি পৃথিবীর সমস্তার একটা মস্ত বড় সমীকরণ 
একথা অনেকৈই বলছেন এবং এ দেশের অনেক 

লক্জপ্রতিঠ দার্শনিকই আছেন--খাঁরা এই বিষয়টি খুব 

তাল করে বোবাবেন। তবে তারা করবেন 

দর্শন 

জন্মদিনে ২৯৩ 

৮তুনর্ণের ওক!লতী-আজক।ল যে নাশারকম 

জাতের বর্ণালীর কি হয়েছে। তার বিষস্গে হতো 
উর শীরধ খাকবেন 1 ভাগ ওধবের স্বণযুগের কথা 
আমরা বলে পড়াই করি। তবে সে সময় এদেশের 

মধোই অন্ত যে সব অনগ্রসর জাত ছিল, তাঁদের 

প্রতি আমাদের বাধহপ্সের কথা সব সমধ বত 

চাই না। 

৩ণু মাঝে মানে বেরিয়ে পড়ে সে সণ কথা! 

যেমন পাম রজত বেচ।রী আানাঁধ শদ্বককে 

বড়ই খারাপ মবস্থায় পড়তে ইয়েছিণ। কেন না, 

তিশি ০১ করেছিলেন--আ।বেপা যে সব জিনিস 

নিয়ে বড় হয়েছে, ওপন্যা করে তিনিও সেই 

সব 'পঙে ৮ষ্ষেছিলেশ। তার ফলে আধদের 

দেশে অনাবৃষ্টি হলে। এবং আরষের] দেখপেন, এমন 

লোককে বাচতে দেওয়া যাবে না] অতঠএণ পাম 

ধাজদ্বেও ঠার মুডাদ্ড হলো। কথাটা! কিছু 

অবান্তর ঠেকবে! ঠার হাত্বস্থাম আমাদেক 

মনে(ভাব বুঝতে এগণে এইটুকু বল। দরকার 
যে, আমর। একেবারে পুরাক।লের অবস্থা ফিরিয়ে 

আনতে চেয়েছিলাম এদেশে) তা ঠিক নয়। দেশকে 

স্বাধীন দেখতে চ9স্কেছিলেশ আমাদের অনেকে"? 

সেই সময় পঅনেকে নানাভাবে চিন্তা করতে সুর, 

করেছিলেন, ইংপেজকে হঠনে| যাবে কি করে । 

কিছুদিন আগে যেমন “আংবেজী হা, 

আনো ।লনেপ মধ্যে গিয়ে জুটেছিলাম। তেমনি 

তখনকার দিনে ইংরেজ হঠ1ও-__এই খাঁণী নিম্নে 

চিন্তা করতে করতে আমগ। নানাপিকে নাঁনাভাবের 

স্রোতে ভেসে গেছি। আমাদের কেউ কেউ 

তেবেছিপেন- এদেশের জনপাধারণকে শি! দিতে 

হবে সাধারণ লোককে ধুতে হবেঃ তারাও 

এই দেশেরই । কিন্তু এই খুঝতে গেলে তাদের 
যে গুরুদেব বা তাঁর ভিটার ঘে জমিদার--. 

তার। এই কথা বলছেন বলেই তাঁদের বিশ্বাস 
করতে হবে একথা? তা নয়--তাঙের লেখাপড়া 

শিখিয়ে এটি মনেপ্রাণে অঙ্গভব করানো দরকার । 



২৯৪ 

এই জন্তে আমর কলকাত! সহরে জনশিক্ষার কিছু 

বন্দোবস্ত করছিপাম--?নশবিগ্।লয় খোঁলা হযে" 

ছিল, ত| কিন্তু বেশীদিন টিকে থাকে নি। ইংরেজ 

মনে করলে; এখানেও হয়তো বোম| তৈরীর ফরমুল। 

শেখানো ইচ্ছে। কাজেই সেগুলি খুব বেশীদিন 

চ|লানো যায় নি। সে সব এখন লোকের মনে 

থাকবার কথা নয়। আ।র একদিকে যাঁরা! বোমাতে 

বিশ্বাস কগতেন-তার| বলতেন, “দেখ, এসব ছেলে” 

মানষী করো না । একবার ইংরেজ তাড়াই, 

তারপর দেখো সব ঠিক করে ফেলবো । উৎরেজ 

আজ চলে গেছে। আমাপ সেসব উগ্রপদ্থী 

বন্ধু_তারাও চনে গেছেন অনেকে | কেউ কেউ 

যার! আছেন, তার! এখন বলছেন--ঙাই তে]! 

অঙে সোজ। নয়, সর্বসাধারণের শিক্ষার আয়োজন, 

যা ভেবেছিলাম । মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের 

পুরাতন মনোভাব--সর্ধভূতে সমভাব, সেইটুকুও 

যদি আমাদের সত্য সত্যিই থাকতে, ৩বে আজকে 

গুদিনে যে নানারকমের নতুন বিপ” মাথা ভুলছে__ 

সেগুলো! কি অস্কুরেই বিনষ্ট হতে না? 

ঠিক কিছু বলা শক্ত। ৩বে অ।জকের দিশে 

আমাদের ভারতে 'এমন জ্যোতিষী অনেকে 

আছেন, খারা বিশ্বাস করেন, ধা ঘটবে-যা করবো 

আমন, সবই পাকি আগে থেকেই আমাদের 

কপালে লেখা আছে! শুধু এ জন্মের নম, আগের 

দুই জন্ম, পরের “তিন জন্ম- সবই জাতকের রাঁশি- 

চক্র কেটে পাওয়া যাবে। এ আমাদের অনেকের 

মজ্জাগও বিশ্বাস। এমন কি, আমার এক মুসলমান 

বন্ধু একবার কাশীতে গিয়ে তার ছকু কাটিয়ে 
দেখলেন যে, তীর স্ত্রীর পাঁমের প্রথম অক্ষর পর্যস্ত 

তাথেকে বেরিয়ে পড়লো! তিনি অত্যন্ত 

খিচলিত হয়ে ফিরলেন--আমাকে জিজ্ঞাস। 

করলেন--এটা এর। কি করলো ও কি ভাবে? 
ভারতের বিজ্ঞাণীকে এই রকম অনেক কুটিল 

প্রশ্নেরও জবাবদিহি করতে হয় । যেমন--জন্ম 

জন্মাস্তরের কথার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তন- 

জান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

বাঁদের সমগ্বয় কি করে সম্ভব? বিজ্ঞানী শরণ 

নেন দার্শনিকের--দার্শনিকেরা একটু হাসেন মাত্র। 

বিজ্ঞানীর। মনে করেন তাদেরই ধলা উচিত। এই 
শান্তর, দর্শন-জ্ঞাঁন কি ধর্ম-_এটা এমন কিছু নয়, মান্থুষ 

প্রত্যহ যে কাজ করবার প্রেরণা পাচ্ছে, সেটা নষ্ট 

ইয়ে যাবে এর প্রভাবে । যদি বলা যায়, যাই 
কর আর তাই কর_-শেষে যা দাড়াবে, সবই আগে 

থেকে লেখ! আছে--তাহলে আর কারুর চেষ্টা 

হবে শ। যে, আজকের দিনে ঝা মনে করছি-_-আ মর! 

আজ যার জালায় জলছি, সে জাল নিবারণ করতে 

কারোর চেষ্টা হবে না-তার জন্তে তারকেশ্বর 

বা ক।লীঘ|টে ধর্ণা দিলেই হবে। জন্মাস্তরবাদ 

ভরতীয়ের কাছে প্রকাণ্ড রহস্য। এর তে? 

কপতে অনেক বিজ্ঞানী মাথা কুটেছেশ। আমার 

মশে আছে এক দিনের ঘটনা । এক সাধুর কাছে 

গিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করেছিল।ম। তাকে 

আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, বন্ধুবগ বিধুভূষণ রায়ও 
তাকে শক্তিশ।লী মহাপুরুম বলে বিশ্বাম করতেন 

এবং প্রথমে সায়েন্স কলেজে মার।খ্রক রোগে 

যখন তিনি হতজ্ঞাঁন হয়ে পড়েছিলেন, সেই সমগ্ন 

শুধু তারই করুণায় তিনি বেচে উঠেছিলেন বলে 
তার মনের দঃ বিশ্বাস ছিল। সাঁধুকে একদিন 

দগযোগমত আমর! দুজনে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা 

জন্মাস্তরব1দ কি সত্য? তিনি উত্তর দিলেন--স্থ্য!| 

কিন্তু আমর! দুজনে কেউই মণকে মানাতে পারছি 

না। তাকে বার্সধার জিজ্ঞাসা করছি--“আচ্ছ' 

আপনি বলছেন যে, জন্মান্তর আছে--এট! কি 

আপনি নিজে জেনেছেন ?” তিনি উত্তর দিলেন; 
তাঁকে বলেছেন আর একজন যোগী । এতে কি 

বিধৃভৃষণ,কি আমি, কেউই সন্তষ্ট হলাম না। বার 
খর ওই একই প্রশ্ন নাঁন|ভাবে। শেষ অবধি 

তিনি একট গান ধরলেন ও ভাবে তন্ময় হয়ে 

তান্প চোখের জল পড়তে লাগলো । গাশের 

ভাবার্থ “মা, তুমি আমাকে কোথায় ফেললে, 

এই অরশ্যে কাটাঁবনে আমার সারা অঙ্গ 
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বিক্ষত হয়ে গেল--মা, তুমি আমাকে কোলে 

তুলে নাও |” ৃ 

সেদিন বিফল মনোঁরথ হয়ে ফিরে এল।ম। 

তাঁর পর থেকে মাঝে মাঝে মনে হয, বংক্গালী 

জাতি আজকের দিনে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত 

হযেছে। হয়তো ম! এক দিন এদের কোলে তুলে 

নেবেন--তবু মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে-_মাকে এই রকম 

ভাবে বিব্রত করবার আগে নিজের দেটুকু পারি 
যন্ত্রণা উপশম করতে, সেটুকু করে দেখ।ই ভাল। 

এই করে দেখবার জন্যে যে চিন্ত! « আত্মবিশ্বাস 
দরকার, তা আনতে মে সকলকে নাম্তিক হতে 

হবে, তা নয় । শুধু মনে রাখতে হবে যে, হাজার 

হাজার বছরে পৃথিবী অনেক বদলেছে । আগের 

দিনের প্রাচুর্য ও সমদ্ধির মধা দিয়ে যে আনন্দ 

উচ্থলে পড়তো! আমাদের দেশে এখন আর ঠিক 

তেমন পরিবেশ নেউ। আজকের [মে সব সমস্থ) 

তা আগেকার মাল্ুসের হ্াদঘঙ্গম হতো না । কাজেই 

পুবনো চিন্তাধারার মধ্যে সে সমন্টা 

সমাধানের সুত্র পাওয়! ঘাবে ন|। প্রত্যেক শঙান্ধী 
হাজির করছে জাতি সামনে নানারকমের স্ম্তা | 

এই বৈষম্য, এই সমশ্তার সমাধান আ।মাদেবই 

দাঁযির | 
ক সা ক ্ 

বূপকথাৰ রাজপুত্র একদিন 91917 রাক্ষপীকে 

জিজ্ঞাস। করেছিলেন_ ম।নুমের ভবিষ্যৎ কি-ও 

তার কি কর! উচিত। রাক্ষস উত্তর দিয়েছিল, 

মান্ষের উচিত ছিল-_না জন্মানো। আর যি 

বা জন্মালো তো ষত শীঘ্র পারে সে মরে যাঁক-- 

তাতেই তার মঙ্জল। রাক্ষপী অভ্তহিহ হয়েছে 

তবু সেই নিদারুণ নিরাশার বাণী আমাদের মনে 

ভেসে ওঠে মধ্যে মধ্যে, বিশেষ করে যখন বিপ্ে 

কুল খুঁজে পায় না মানুদ | তবু ইতিহাস ইঙ্গিতে 

জানাচ্ছে যে, মাজযের মন বদলাতে সুরু করছে 

দ্বেষ-ছিংসার বিরাম হয় নি সতা। মান্য গোলা- 

গুলি চালাচ্ছে, হত্যা করছে--কিস্ত মাঝে মাঝে 

হয়ো 

জন্মদিনে ২৯৫, 

আবার চেষ্টা করছে আরর্তের ক্রাণের জন্তে। নিজের 

পকেট থেকে পয়সা খরচ করছে বা নিজের জমির 

পান থেকে বাঁচিয়ে উপবাঁসীদের খাওয়াচ্ছে। 

শিরাঁশ।র ঘন অন্ধকারের মধো হ্যতে। মানব 

ভবিধ্যতের সুদিনের সপ্কেত মিলবে- এই নব ছোট 

ঘটন।র মধ্য । 

সা সা খা গা 

ন[ন| কারণে মনে ভয--আমর1 যৌবনে যে সঙ 
স্বপন দেখেছিলাম, হার অঠি অল্প হয়তো বাস্তবে 

পরিণ5 হয়েছে আজ--তুবু এখন থেকে নরাশ্টোর 

তারে বাঙ্গ|লীর বসে পড়লে চলবে না--এই ভেবে 

মে, দিনের পিঠে দিনের নীরস পাতা উ্টানে! ছড়া 

আব আমাদের কিছু করবার নেই-কিংবা আগে 

থেকে সবই ঠিক করা অছে, আমাদের নতুন পথ 

খে।জবারও কোন দরকার নেই! এই মনোভাবের 

পরিবন্ঠন নিতান্ত দরকার। এই দেশের আচার্য 

জগদীশচন্তর, প্রফুলচচ্ত্র, ডাঃ সাহা-তারা সারাজীবন 
উৎসর্গ করে গেলেন বিজ্ঞানের সেবার--তাঁর ফলে 

কেবলমাত্র ডিগ্রী কিংবা ৮কিরী, এইটেই বাঙ্গ।লীর 

পর্ষে শেষ কথা হয়ে দাড়াবে বা নতুন ব্যবস্থায় 

সরকারী চাঁকুবীর শনতকর] এট) অংশ বাঙ্গালীর 

খাক। উচি ১-এই মনোভাবেই পধবসিত হবে 
বাঙকলাজাতির আদর্শবাঁদ _-এট। ভাবছে উচ্চ ধায় 

না। পরের জন্গে ভাবা বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন নয়। 

বাঙ্গালী নিজের ছে।ট স্বার্থ বলি দিষে অনেক সমস 

খার মহত শ্বকে বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছে। 

তাই মণে হপ্ব, বাঙ্গালীর কাছ্ছে পাওয়া চাই বড় 

বকমের কিছু-যেট। দেশের জীবনসমস্থ।র সমীকরণে 

কাজে লাগতে পারে। এই সাবিক দৃষ্টি বা্গ।লী 
জাতির আছে বলে আমার খারণ|| ব|ঙগালীর 

এতিহও এই বিষয়ে আমার পক্ষে সাক্ষা দেবে! 

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীপ্রফুল্পচঙত আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
বসেছেন-প্রথম জীবনে সমাঁজসেবাঁর জন্তে কত 

চেষ্টা করেছেন তিনি--আজ্কে তার সে অভিজ্ঞত। 

দেশের ও সমাঁজের কল্যাণে ফলপ্রস্থ হবে বলেই 
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আমার ধারণ |! তবে কেউ কেউ নরাশ্তের সুরে 

বলবেন- শরীক? যখন. মধুরা'র সিংহাসনে বসেছিলেন, 

তখন তিনি রাজকার্ষের চাপে রূন্দাবনের কথা 

ভুলেছিলেন। আমি আশাবাদী । আমি ভাবি-__ 

কলিক।লে শ্রীকন্দের সে অবস্থা নাও হতে পারতো । 

বাঙ্গালীর মনিবিকতা ব। বিশ্বপ্রীতি প্রতীচা থেকে 

নতুন আমদনা নয়। প্রাতংঃম্মরণীয় রামষোহন 

রাষের বিষয়ে পড়েছিলাম -তিনি একদিন শুনলেন, 

দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশের লোক নাকি 

স্বাধীনতা লাভ করেছে--আনন্দের উচ্ছসে সেদিন 

একট। ভোজের আম্োেজন করলেন তিনি | এট। 

শুধু লোক-দেখানে। বছিরাঁচার মাত্র বলে শামি 

ভাবতে পারি না। 

কারণ ভোজের মধ্যে অন্ত লোকেদের সঙ্গে 

নিজের মনের আনন্দ প্রকাঁশ ওইখানেই শেষ 

হয়েছিল। সে কথ! পরের দিন প্রত্যেক কাগজে 

বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় 

না কিংবা এর জন্তে রাজা রামমোঁহনকে কেন 

ডিগ্রী বা খেতাব দেওয়! হয়েছিল বলে জান 
নেই। এই যে মনের ভাব-মানষ মাজ্রেই 
মানুষের একাস্ত আপন জন--এটা হস্তে আছে 

সকলের মনে, তবু কার্ধক্ষেত্রে নিজেদের ছোট 

স্বার্থকে আমরা বড় করে দেখি বলেই সে ভাব 

মনের মধ্যে তলিয়ে যায়। নানা দেশে ঘুরে 

ঘুরে জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমেছে। 

ঢাকায় থাকতে হিন্দু ও মুসলমানের নানারকম 

গেলমালের মধা দিয়ে নান। জায়গায় যেতে 

হয়েছে। অনেক ক্ষত্রে দেখেছি, স্েহ কি 

সহানুভূতি মুসলমানের জগ্তে হিন্দুর, কি হিন্দুর 

জন্যে মুললমাঁনের, একেবারেই দুপ্/প্য নয়। অবশ্ঠ 

আমরা ধর্মের নামে খুব বেশী মেতে উঠি। তাই 
তাই আমি ধামিকদের তয় করি--বিশেষ যখন 
ধমের কথা বেশী করে বলেন তীরা-সে সময় 

উাঁদের কাছে ন! থেষাই শ্রেক়্। চীন দেশে 
নাকি ধর্মের এতটা প্রতাপ নেউ। সেই জন্তে নাঁকি 

জান ও বিজআান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংধারা 

তারা! হাঁড়াতাড়ি, অনেক দূর এগোতে পেরেছে 

যদিও শোনা যাচ্ছে যে, 1626 1690 101%810 

তাড়াতাড়ি চালু করতে গিয়ে তাত! শেষ অবধি 
থানায় পড়ে গেছে। বরাবরই বাংলা দেশের 

একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল--আমরা খুব বেশী 
ধর্মধবজী ছিলাম না কোন কাঁলে। হিন্দু মুসলমান 

এক পংক্তিতে খাওয়াও খুব বিরল ছিল না 

আবার সাহিতো মুসলমান ও হিন্দু লেখকেরা 
গেমাঘেমষি করে বসে আপর জমিয়ে রেখেছিলেন। 

এক সময় আমর! ভেবেছিল[ম যে, হিন্দু মুসলমান 

আমর] চুজনে বাংল। মায়ের সংসার একত্রে গড়ে 

তুলবো | বাংলার মাটিতে কত লোকের, কত 

হিন্দু মুসলমানের আশা-ভরসা মিশিয়ে রয়েছে 
তাঁর কথা 'এখন কে বলবে। ইচ্ছা! ছিল আমাদের 

এখানে আমরা এমন একট! সম্প্রীতি গড়ে তুলবো, 
যা সত্যই এই পৃথিবীকে উপহার দেবার জিনিষ 

হবে। কিন্তু সে সব আশ|-ভরসার কাল্লনিক 

প্র।সাঁদ মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে। কালের যে 
নিদারুণ রূপ ফুটে উঠছে দিন দিন-_তাঁক তাঁড়নে 
আমরা শেষ অবধি কোথাঁষ গিষে ঠেকবো, 

কেউই এখন বলতে পারে না। 

ছেট ছোট ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের জন্তে 

উত্সাহ নিয়ে যারা আজকে এসে ভুটেছ, 

তোঁমাদের আমার বলব!র ইচ্ছা] করে যে, শুধু পরীক্ষা 
পাশের জন্যে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে! না। দেশকে 

বুঝতে, দেশের সব সমস্ত। জানতে, এই দেশের 

মায়ের ছঃখের কারণ খুঁজতে এবং অন্তান্ত 
দেশে মানুষের জনে মানুষ কি করছে; তাঁর পরিচয় 

পেতে যেমন এক হিসাবে চাই সাহিত্যে প্রবেশ 

লাভ, তেমনি চাই বিজ্ঞানের চর্চা | ভার মাধ্যমে 
জ[নবে, মান্দ কতটুকু কি করতে পারে সে মানুষের 

দুঃখ দূর করতে। বিজ্ঞানের প্রতি তোমাদের 
আকর্ষণ এই জিজ্ঞান।র ভিত্তিতে হওয়া উচিত। 
আজকের দিনে অনবরত্ত এই কথা শোনা যাচ্ছে 

যে, মাধ আর পৃথিবীতে থাকতে চার না। 
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দিনকতক বাদে সে উড়ে চলে যাবে--হয় মঙ্গল- 

গ্রহে কিংবা আরও অনেক দুরে আমরা হয়ত 

পৃথিবীর অবস্থা এত খারাপ করে ফেলেছি *ষ, 

এখানে আর থাকবার কোন দরকার নেই ।* সভ্য 
জাতির কে একজন বলেছিলেন--লিগ কোটি টাকা 
খরচ করে আমরা একটা র'কট ছুডে দিচ্ছিস 

ফলের জীবন হনে 

টাক। যদি এইভাবে না উড়িয়ে আমাকে দেও! 

ঠা, শাহলে হয তা অন্ধ আয়সেই এমন একট। 

কিছু করা! সন্ল ভতে।--খাতে দেশের শঙ্ লোকের 

ক্ষুধা দুর হয়। সে সব কথা কেই বাকাকে বলবে? 

এসব কথ। বলবার জন্তে আপনাবা বইলেন- মামি 

এইখানেই চুপ কবল!ম। 

ফলের জীবন 
প্রবোধচজ্জ ঘোষ 

গছ থেকে পাকা ফল তোলনার পর ফলগুলি 

দু-চারদিন ডাল খাঁকে। তারপর আতন্তে আস্তে 

পচতে সুর করে| যেখনে উত্পন্ন হয়, সেখানেই 

ফলগ্ুরলি সব সময় বির্ুয় করা অশ্ব হম 

অধিকাংশ সময়েই অনেক দূরের বাঁজারে পাঠাতে 

5য | শিলং, দাজিলিং এবং নাগপুর থেকে 

নমল|লেব কলকাতাব বাজারে আসে, উত্তর- 

প্রদেশ ও বিহার থেকে আম আর মার্দাজ থেকে 

অ।সে কলা এসৎ কাগজী লেবু । বোম্বাই থেকে 

আম পাঠানো ভয় লগ্ডশের বাজারে । আবার 
বাজারে পৌছেই ফলগুলি ০ আর শতক্ষণাৎ 

বিবি হয়ে যায় না, বিক্রি হতে আরো ৪-৫ দিন 

লাগে। অতএব দেখা যাচ্ছে, গাছ থেকে তৈরী 

ফল তোলবার পর থেকে বিক্রি শেস হওয়া প্থন্ত 

১* থেকে ১৫ দিন, কখনও ব। একমাস সময় 

শা স্প 

দরকাঁর। অথচ সাধারণতঃ পাক। ফল ৫.) দিনেই 
নষ্ট হয়ে যায়। ফল দীর্ঘদিন জাঁইষে রাখবার 

বাবস্থা ন|। করলে ফলের ব্যবসাষের সমূহ ক্ষতি হবাধ 

সম্ভাবনা! আজকাল ফলকে অনেক দিন 

ভাঁল রাখবার জন্তে নানারকম পদ্ধতি আঁবিষ্কৃত 

হয়েছে। 

গাছ থেকে তোলবার পরেও ফল জীবস্ত থকে 

এবং ভার শ্বাস-প্রশ্বসের কান্জ শ্বভাবিকভাবেই 

তি 

চলতে থাকে | শর! ৪ শ্বেতসারজাতীয় দ্রবা 

শ্বাসের কার্ধে বাবঙ্গত হযে কানন ডাইঅক্স।উডরূপে 

বেপিমে আ।সে। এইরূপ কিছুদিন চলতে থাকলে 

ফলেক অভাস্থবে শ্বাসকার্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় 

খাগ্যদ্রবা ফুরিষে যাস এবং ফল মনে খাম । ফলকে 

,ব্শা দ্ন বাচিয়ে বাখপার সনদলি পদ্ধতিঠ ফণপের 

খাসক্রিয়াব বেগ কমিয়ে দিয়ে ফলকে দীথজীনী 

নীটে পদ্ধতিশখলি সন্ধে সক্ষেপে করে খোলে! 

শআালোটন। করা হচ্ছে । 

ঠাণ্ড। ঘর না ভাপনিয়ন্ত্রিত খরে 
(16171601760 30196) ফল বাখা- পাবি" 

প|শ্বিক আবহ1ওষ!র চাপ যশ বেশী হু, ফল ৩ 

তএ[ডাভডি শিঃশ্বাষ নেষ এবং ভাড়াছাড়ি মরে | 

হাপনিষপ্তিত গে মন্দ রাখলে শ্বাসন্কিয়ার চা 

কমে বায়ার কপ অনেক দিন ভাগ খাকে। 
৫%০-৮ ফ]রেনহাইটে পক কল। প্রায় ১ মাস 
ভাল গাঁকে। আম শ/ল|জাতের লেবুর 

পক্ষে ৪৫০৫৯" ফা ভাল। অধিকাশ রকমের 

সব্ডির জন্যে ৩২-৩৮" ফা অন্মাদিত হ্য়। 

জ্যামেইক1 থেকে তাপিনিয়ন্ত্িত জাঙভাজের খোলে 

হাজার হাজার টন কলা কয়েক হ(জার মাইল দূরে 

লগ্ডনের বাঁজারে চালান দেওয়া ইন়্। 

পরিবনক্ডিত আবহাওযষ়াতে (255 56018£6) 

কব? 
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ফলা রাজ পাপারণ পাসে শতকরা প্রা 
২০/ অক্সিজেন থাকে। ইহা ফলের শ্বাস- 
কাধের পক্ষে খুবই উপযোগী । যদি এমন ঘরে 
ফল রাখা যা, পেখানে বাহাসের চেয়ে কম 

অক্সিজেন আছে-সেখ।নে ফলের শ্াসক্রিয়ার বেগ 
কমে শায় এব' জীবনও দীর্ঘতর হয়। অশ্ব্ূপভাবে 
বাতাসের চেষে বেখা খাক। করধিন ডাইঅক্সাইড 
গ্যাসের অপিহ1গযাতে রাখলেও ফল বেশী দিন 
পাচে। 

হর্সোন প্রয়োগ--হর্ষোন এমন একটি নব্য, 
ম। সামাগ্ত পরিমাণে গাছে প্রধোগ করলে গাছের 
সাধারণ ফ্িয়/কলাপ পরিবতিত হয়ে যাঁয়। এর 
ফলে কখনও গাছে বেশী ফুল বা ফল ধরে, কখনও 
বা কম ধরে--কখনও ফল তাড়াতাড়ি পাকে, 
কখনও বা দেরীকরে। এবপ কতকগুলি হরমোন 
আছে, খা গাছে থাকা অবস্থান ফলের উপর প্রয়েগ 
করলে-_ভুলে নেবার পরণড ফল অনেক দিন ভাল 
থাকে । আবার তোলা ফল হর্ষোনের জলে 

উুঁবিষে নিলে অঙ্গবূপ ফল পাওয়া যায়| 

মোমের আবরণ (৬৪ 0০08617£ )-- 

মোম তাপে গাঁলয়ে তত জল মিশিষে নিলে 
তবী ৬0 চ0015101: হয! ফল এই 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

£4001015100-এ সামাগ্ক সময় ডুবিয়ে তুলে রাখলে 

অনেক দিন পর্ধস্ত ভাল থাঁকে। এইবূপ ডোব|লে 

ফলের উপর পাঁতলা একটা মোমের আবরণ পড়ে। 

তাতে ফলের গায্বের অনেকগুলি ছিদ্র বদ্ধ হয়ে 

যাঁওয়।য শ্বাসক্রিয়ার বেগ কমে যাঁয় এবং ফলের জীবন 

বৃদ্ধি পাক়। মোমবাতির মোম অথবা মৌচাকের 

মোম এই কাজের জন্যে বিশেস উপযো!গী নয়। 

পাশ্চাত্য দেশে একপ্রকার পাম গছের পাঁত। থেকে 

মোম (09670.015 ৪২) বের করে এই কাজে 

লাগানে! হয়! আমাদের দেশেও আমের পাত। 

থেকে মোৌম বের করে এই কাজে লাগানো 

হয়েছে এবং খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। একটি 
প্রায় পাঁকা কলার কাদিকে মোম-গল! জলে ডুবিয়ে 

নিষে ঝুলিয়ে রাখলে ফলগুলি এক মাসের উপর ভাল 

থকে । ভারত থেকে রাশিয়ায় বছরে কমেক 

হাজার মণ কল! পাঠ।নে। স্থবক হযেছে । সেগুলি 

এই মোঁমের আবরণ দিয়েই পাঠাবার বন্দোবক্ত 

করা হচ্ছে। 

উপরের পদ্ধনডিগুণির একটি বা একাধিক এক 

সঙ্গে মিলিয়ে পাঁকা ফলকে অনেক দিন ভালভাবে 

রাখতে পারা সম্ভব হচ্ছে । এতে ফলের বাবসায়ে 

প্রভ়ীত উন্নতি সধিত হয়েছে। 

বিজ্ঞান-সংবাদ 
আখের মাজ রা পোকা ও উই দমন 

উউপে।কা ৪ সাদা মাজবরা পোকা দুই-ই 
তা/খের খুব ক্ষতি করে। উত্তর প্রদেশের একাধিক 
থামার়ে সাফশোর সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল 

তপ্টকোরে'র সাভাযো আখের ছুই রকম 
পোঁকাই সম্পূর্ণভাবে দূমন করা সম্ভব । 

আখের কাটিং ক্ষেতে বসাবার সমগ্ “ছেপ্ট।- 

ক্লোর মিএখ ব্যবহার করছে হয়। তিন পাউশু 

হেপ্টাক্রোর ১৫* গ্যালন জলে গুলে নিয়ে এক 

একর জমিতে বসাঁবার জগ্ে প্রয়োজনীয় আখের 

কাটিং শোধন করা যায়। 

আখের কাটিং নালীতে বসাবার পর জলের 

ঝারির সাহায্যে এ মিশ্রণ কাটিংগুলির উপর ঢেলে 
দিতে হন্ন। এক একর জমির কাটিং এইভাবে 

শোধন করতে খরচ পড়ে মাত্র ৪৫ টাঁকা। 

মেখানে একরে মাত্র ২৮৪ মণ আখ পাও! 
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ধাঁ, দেখা গেছে হেপ্টাঁঞোর প্রয্োগ করবগ 
ফলে সেখানে আখেপ উতৎপ।দন একরে ৪৪৫ মণ 

পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

মতন জাতের গুম্নার 

চাষীরা একটি নকুন জাতের পারের চাদ 
করে দেখতে পারেন। এই গুয়ার বরবটির মণ 
রান্না করা চলে এবং এঠে কটু নেই । 

নয়। দিপ্লার ভারঠার কৃষি অনুসন্ধান পরিযদ 

পুসা নওবাহাঁর' ন(মে এই নতন জাঠোের গুষধ়ারাট 

আবিফ্ধার করেছেন। এইট নওপাঠপ্রের শ্াট 

খুবই স্থম্ব] ও বাগ উপযুক্ত। এছাড়া নঞ্- 

বহার দ্ঙ বর্ধশশাল, চারা বোনবার মার ১০ দিশ 

পরে ক্ষেও খেকে তলে নেওয়া চলে এবা বনাম 

এগ চাম ভাল হতে পাছে। 

গ্রীষ্মে সভ্ভি ভ্সাবে চাষ করলে নওবাভার 

মাচের মশামাঝি বেন! চলে এবও ব্বার সি 

হিস।বে যার প্রাপঞ্েই বোনা উচি5| এক 

প্রতি ৪-৫ সের বীজের প্রয়ে!গন | 

বীজের জগ্তে নমুনা! পকেট উত্তিষ্বংন এরি 

কাঁলচাঞ্য।ল প্রিসাচ উনষ্রটিউট নয়াদিলী, ১২-এগ 

“ডিভিসন অব প্রাণ্ট ইন্টে)ডাকশন' থেকে সংগ্রহ 

করা যায়। 

টোম্যাঁটে। ব। বিলাতী বেগুনের 
লেদাপোক। 

বিলাঁতী বেগুনের ফল ধরলে পেদাপোকা 

সাধারণত: আক্রমণ চাঁলা়। এই আক্রমণের 

হাতি এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো- এমন 

জাতের টম্যাটোর চাষ করা, য। লের্দাপোক।র 

পছন্দসই নয়। 

মাদ্রাজ রাজ্যের কোর়েশ্বাটুরে অবস্থিত কষি- 

কলেজে সম্প্রতি পরীক্ষ! করে দেখা গেছে ধে, 

পুসা রেডপ্রাম, পুদুর এবং মিরাটি-_এই তিন জাতের 

টোম্যাটোকে লেপ[পোকারা সহজে আক্রমণ 

করে না। 

বিজ্ঞান-সংব।দ হজ 

এই জাতের টমাটোগুলিষ ৮যেপ সঙ্গে সঙ্গে 

যদি ফসলে শভকরা «5 ভগ ভি, ডি. টি এখং 

শতকরা ০'*২ ভাগ এগ্ডিন ১৫ দিন অন্তর তিনবার 

ছিটিযে দেওয়া! যায়) ৩বে পেদাপে।ক।র আক্মণ 

(থকে বিশ হী বিদ্তুনের্ ফসল সন্দন গলা পাম | 

তে চারা বসাধার তিশনচা সপ্তাহ পঙ্গে 

' করা উচি5।  'টামাটো সরে ১হালবার 

[5শ সপ্তাহ শাগে পয প্রমোগ বঙ্গ কর! দরক।থ। 

ঙ স্জগে 
শঞ্জ শোঠি 

গমের ক্ষেতে ভাগাছা মারবার উপায় 

২, ১-ডি দিমে £ণশ সহজে শমেখ লে 

আগা শা লাস মেদ তে সাধাধণ ওঃ 

বাগদ।, পিসাসি, পীঠ-পাপ রা কিনল ও চশ্য়পও 

কাট| প্রতি যম সব আগা শো ফলন নঈ 

কবে, সেগুলিকে ২১ ৪-ডি এস্া করবে ভ-স্াহের 

মধোউ ধবং। করে ফেপ। সন্থব | 

২, ৪-ডি একটি শিদিঈ সমঘে চক বতমাখ শ্রকণ 

বারই আগাছাণ উপর ছিটানো দরকার, না হলে 

গমের ফসলেগ তি হয়| গমের বীজ বোনবাণ 

৮০ 101ব ৫৭ দিন পপ ্ত সে দিছে এই 

আ1গ121-নাশক প্নদ ব।খহশ প ক্র উি *। 

গমের অঙ্গে ভাপ ব। পরবে, শিপি উঠি 
০এপবীজের মিশ্রচাণ করে খাকণে আগাঙা মারব 

জগ্ঠে ২, ৪-ডি বাবহার পপ! উ৮৬ নয়। 

এক একর 2] (৮০ 

সে|ডিষ।ম স-ট ) গ্রয়োখিন | , প্রথলে এম গমধের 

সঙ্গে সামান্ত জপ মিশিধে জেউয়ের মত ঠ৩কি কৰা 

হন্ন। তারপর এর সঙ্গে 9 মণ জল মিশিয়ে 

মিশপ প্রস্থ ও করে গেতের আগাছ।স উপর প্রমোগ 

কল! হয়। 

গমের আস্তে ৫৬০ 

লঙ্কার চাষে সার প্রয়োগ 

ইউরিয়া সার একাধিক ফসলের চাঁদে অশ্যপ্ত 

উপকাঁরী। অন্ধ-প্রদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক 

গবেমণায় জান! গিয়াছে যে, লঙ্কার চাষে নাইছ্রো- 
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জেনমুণক সার প্র্গকাণে একমাত ইউরিয়া সান 

প্রম্েেগে করেই সর্বো ফলন পাঁওষা যায়। 

পগীগ।মুণকভ্।বে গঙ্গার ক্ষেতে বিভিন্ন নাইট্রো- 
জেনঘটিত সার, আমোশিষাম স।লফেট, চিনা- 

বাদামের গল প& উউপিয়া সার ইত্যাদি বিভিন্ন 

(দেওয়। হয়ছিলপ। ধেখা গেছে খে, প্রতি 

উউরিয়।র মাধামে ৩০ (সর (২৭ কিলে।) 

মানায় 

একে 

নাইট্রোজেন গেলে প্রয়োগ করে একর প্রি ২৫ 

মণ পঙ্গার ফলন পা্রিষা সুপ হয়েছে। 

পঙ্কণ ফসলে নাইট্রেরজেনমূলক সবের মধে। 
ইউবিয়াই স্বচেষে বেশী কার্ধকর্শী ও অধিক 

আয়কর । 

প্ষ্টিকের রুত্রিম কান 

সোভিষেট জনস্বাস্থ্য মখণপশের শতিবিজ্ঞান 

গবেরণ|-উনষ্টিটিউটেব কমাগা প্রাষ্টিকের তৈরী যে 

কাম কান প্রস্তত করেছেন, তা কম শতিশুক্তি- 

সম্পন্ন লোকদের যে শুধু শবণশন্তি ফিপিয়ে আনে, 

ই নঘ--তাঁদের এবণশক্তি পীতিম 5 বাড়িষে 

এই ধরণের কৃত্িম কাশ প্রথম প্রস্তত 

সে।ভিষেট 

আরও উন্নতি সাধন 

তাগে। 

করেন 

গবেষকের! সম্প্রতি এব 

করেছেন এবং এগ উত্পাদপ-পদ্ধতিকে অধিকতর 

পহজসাধা করেছেন! এই সোভিয়েট কত 
কানে বিশেষ ধরশের আপেন্ডিক্স যুক্ত একটি 
কর্ণপটহ (উত্বারড়|ম ) মধাকর্ণে (মিডল ইয়।র) 

থ!কে। কর্ণপটহটি এঠ 
ম্পণকীতির এয, ১৭ খেকে ১২. মিটার দুতে 
সাভাধিক কণন্বরের কখেপকথনের শব-তরঙ্গ 
৩০৩ স্পশশন জাগায় এবং ধোগী তা স্বচ্ছনে 
স্ষণতৈ পাধ। প্রাষ্টিকের এই ফতিম কান তৈরী 
হয়েছে ইল্কেট্রনিকক এপ নীনিকে কাজে লাগিয়ে 

চকে |খ্েভাক, ডক্তাবেগা। 

বসানো এ 

জান ও 1বজ্ঞান | ১৭শ বধ, ৫ম সংখ্য। 

_যাঁর ফলে পুববর্তী অতিসহানক যন্ত্রের ( হিয়ারিং 
এড ) মত এতে ব্যাটারী, ক্ষুদে মাইক্রোফোন 

ইভা দি কিছুরই প্রমে!জন ভয় না। এই কৃত্রিম 

কান রোগীর কানের ভিতরে আটকানো থাকে 

এবং ২৩ মাপ অন্তর একবার করে খুলে পরি? 

করে নিতে হয় । 

র্ 

টন্সিলের রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে 
নতুন তত্ব 

বাকুর খাতনাম। শারীরবিজ্ঞ।ণী ডঃ বোধিস 

“প্রথরাজেন্স্কি সোভিয়েট চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান পরি- 

সদের স্বরধস্থবিজ্ঞান বা প্যাবিয়জেলজি শাখার 

এক অধিবেশনে সম্প্রতি যে রিপোট পাঠ কবেছেন, 

তা বিশে গুরুত্বপুণ নলে সোভিয়েট চিকিৎসকের। 

মনে করেন। টন্সিণইটিসের উৎপত্তি সম্পর্কে 

সাধবণ চলি ধারখার অবলাশ ঘটিষে ডাঃ 

প্রেওাজেন্স্বি এই তত্ুট উপস্থিত করেছেন ধে, 

আ।নজাইনা শ্ঠষ্টিক্ধী টন্সিলের প্রদহ কোন 

কেন ক্ষেত্রে হাৎপিগু, শ্রহ্থি ও মুবাশয়েস বতব্যা ধি- 

সমূহের কারণ নয় বরং পর্রিণাম। ভিনি পর্গয 

করেন যে, গিউম্যাটিঈঈমে আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
যে ধরণের গ্রেনিউপ পাও্ষা যার, ঠিক সেই ধরণের 

গ্রনিউপই আবাধ প্রদাহগ্রন্ত টন্সিলেও পাওয়া 

যায়| মঙ্কেরর ২নং মেডিক্যাপ ইশষ্টিটিউটের 
ডাক্তারদের এই একই আবিষ্ষাপের দ্বারা ডাঃ 

প্রেগুব্বাজেন্স্কির তত্বটি সমথিঠ হচ্ছে | 

টন্সিলাইটিসের এই নতুন তত্ব যদি অশ্রান্ত 
বলে প্রমাণিত হয়, ভাহলে বছ ক্ষেত্রেই টন্সিলাই- 

টিপ নির|ময়ে যেমন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন 

ঘটবে না, তেমশি টন্পিল-নিরোধক টিকা বা 

ইঞ্জেকশনও উদ্ভাবন কর। সহজ হবে। 



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
ষোড়শ প্রতিষ্ঠা-বাঁধিকী অনুষ্ঠান 

9৬ 8%1 এপ্রিণ ফেডারেশন হলের বক্তৃতা কক্ষে 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিমদের মেড়শ, বষিক প্রশিষ্- 
দিবস উদ্য।পিত হয়। অনষ্ঠানে সভাপতি 
করেন পন্ধপ্রতিষ্ঠ উদ্ছিদ-বিজ্ঞানী ডঃ সহাযরাম বন্ু। 

প্রধ!ন অতিথিরপে উপস্থিত থ।কব|র কথা বিশ 

শিল্পপতি শীহীবালাল ভট্রাচার্ষের, কিন্তু অন্রঙ্থঠার 

এঁগ্ঠে তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান কগতে পাঙেন শি। 

হঠঃণে৭ প্রারস্তে পরিষদের কমদচিব 

ঈপরিমপক্|ক্তি খোন তার শিবেদনে জানান, 

দেশে জনগণের মধো বৈজ্ঞানিক পৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার 

ও বিজ্ঞান চেঞন|প উম্মে সাধনের উদ্দোশ্তে গঠ 

১৬ বত্মর যাবৎ পরিষদ যথাসাধ] কাজ করে 

আসছে। তবে আধখিক অসঙ্গ 

প্রতিকৃণ অবস্থার জগ্তে পরিষদ” তার আদর্শাজসবে 

ও নাণ] 

জপশিক্ষামূলক্ক অনেকগুলি পরিকল্পশার কাজে 

এখনও হস্তক্ষেপ করতে শাখে শি আশশের 

বিমন্ব, গত “ফপ্রয়ুপী মাসে পরিষদের সঙপতি 

অধ্যপক সত্যেন্ত্রনাথ বব সপ্ুঙিংম জন্মে খসব 

কমিটির উদ্চোগে এব পরিষদের পরিচালনাম্ব ও 

বিভিন্ন শিক্ষা়তন ও প্রতিানের সহযে'গি তায় 

একটি বিজ্ঞান-প্রথখনীর আযষে।জন কর! হয়! এই 

প্রদর্শনীর প্রতি জনসাধ|এণের, বিশেষ করে হাত্র- 

ছাত্রীদের মধ্যে যেব্প আগ্রহ ও প্রত্সুক্যের 

পরিচঘন প|ওয়া যায়। তা অভাবনীয়! পধিবদের 

নিজস্ব গৃহনিমাণের প্রথম পদক্ষেপন্বরূপ গহ 

পয়লা জাচুষারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শরীপ্রফুগ 

পেন আহুঠানিকতাবে পরিষদ-গৃহ্েরে ভিত্তিপ্রস্তর 

স্থাপন করেছেন । পরিশেষে তিনি সানন্দে ঘোমণা 

করেনঃ অন্ুগ্ানের প্রধান আখিতি শ্াভাচ।৭ 
উপস্থিত হতে না পারলেও পরিনদের গহনিম।ণ 
হভবিলে ১০০১ টাকা দাশ করেছেন | 

পরিসদ-সভাপতি অধ্যাপক পন্ত 14 সংগ্ষিপ্ণ 
ভামণে গচ সোল বছরে পরিষদে অগ্রগতির কথ! 

উপ্লেখ করে এই আশা প্রকাশ করেন যে, খর 
পরিমদেপ নিজন্প ভণন শািখিঠ ঠবে এবং আগামী 
বছর সেখানেই ঠমতে| গ্রতিষ্ঠাবাঙ্গিকী উদ্ধাপণ 
করা নাবে। 

সকঃলর সঞ/যাগিতা মনা কপেন। 

পবিশেনে [তিনি পরিসদের কাজে 

অনুষ্ঠান-সভাপতি ৩): সহায়ধাম বসু ভার 
ও|মণে প্রধ)া * ডিপ বিজ্ঞানী লিশিযাপ-এর জীবন 

কাতিনী এব” হার বাসস্থান ও ৬ৎসংলগ্র খাঁগানের 

এব মনোরম বিগি প্রদান কবেন! বাল্যকাপ 

থেকেই হার গতিভাঙ যে আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল 

এব প্ররৃতির সঙ্গে হাণ যে শিবিঞ্ সম্পক স্থ/পিও 

£ঘেছিল, ডঃ বস্তু ৩1 মনে।ভ। ভ।স।ঘ বণৃনা করেন। 

পরিশেষে তিনি বলেন। প্রচোপ। উদ্চিদ-বি্নীরই 

জীবনের পরম কাযা এই মহাবিজাশীর বাসস্থান 

পরিদ*ন কর।| এই প্রসঙ্গে ঠিশি গিজে য্খণ “সই 

স্থন পরিদশীন কগেছিলেশঃ ঠখনকার অভিজ্ঞত। 

ব্যক্ত করেন। ঠা সঙ্গে আশা লিশিয়সের 

বাসস্থাপের একটি ছপি তিশি সকলকে দেখান | 

অনু্গানে বু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ছাত্র 

ছাত্রী ও বিজ্ঞানানবাগা বঞ্জি উপস্থিত ছিলেন । 

অঙ্্ানশেসে সমবেত সকলকে ধন্থাবাদ জাপন 

করেন পরিদদের অন্য ৪ম সহসভাপতি 

কড্রেন্্কুমার পাল। 

ড়া” 



বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষোড়শ বাষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে 
কর্মসচিবের নিবেদন 

মনপীয় সভ।পতি ও প্রধান অতিথি মহ(শয়, 

উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবুন্ন_-বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পরিমদের মোড়শ বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্মাপনের 

জন্বে আজ আমরা মিশিত হয়েছি। প্রতি বছর 

আমরা পরিসদের এই প্রতিষ্ঠাবাধিকী অনুষ্ঠান 

পালন করে আসছি এবং এই উপলক্ষ্যে দেশের 

বিজ্ঞানাভরাগী সুধীবন্দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা 

লাভের উদ্দেশ্টে পরিষদের আদর্শ ও কমপ্রচেষ্টার 

সাহাযো জনসংযোগের চেষ্টা করে থাকি । আপনার। 

আজ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে পরিসদের উদ্দেশ্য 

ও আঁদর্শের প্রতি যে শুভেচ্ছার পরিচগ্ন দিয়েছেন, 

শার জগ্তে পরিমদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের 

আন্তরিক ধন্তবাদ ও অভিনন্দন জুপন করছি 

এবং স্বাগত সম্ভাষণ জাণাচ্ছি। 

এই প্রতিষ্ঠাবাসিকী অনুঞ্ঠ।নে এব।রে আমরা 

পরনধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সহায়রাম বন্থ যহাশয়কে 

সভাপতিন্পে পেয়ে বিশেষ উৎসাহ বে!ধ করছি। 

দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের সেব! করে তিনি এখন অবসর 

জীবন যাবন করছেন? হথাঁপি আমাদের আহবানে 

সাড়। দিয়ে তিনি আমাদের এই অধিবেশনে 

ধাঁগদান করেছেন, তাঁর জন্তে আমরা ঠাাকে 

আন্তরিক ধন্ঠবাঁদ জীনাই। অবশ্য তিশি পরিষদের 

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর একজন বিশিষ্ট সভা ও 

পৃষ্ঠপোনক আছেন এবং তার শুতেচ্ছা ও সই- 

যোগিতা আমর। বরাবরই পেয়ে আসছি 

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান 

করবার কথ। ছিল বিশি্ শিল্পপতি শ্রীহীর।লাল 

ভাটাচাধ মহা শযবের। উর শিল্প প্রচেষ্টার মুলে রয়েছে 

এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার সাঁধনেশ লক্ষা ; 

উদ্নত ধরণের হুক্ম পরিমাঁপ-যন্ধ নিমাতা হিসাঁধে 

তিনি শিল্পজগতে সুপরিচিত | আমাদের ম।তভান। 

বাংলায় বিজ্ঞান 'জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিনদের 

কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি বিশেদ আগ্রহশাল এবং দীর্ঘদিন 

যাবৎ তিনি পরিসদকে সাধ্যগযাধী সাহাষ্য করে 

এসেছেন । আমর] উর শুভেচ্ছা ও সহযোগিত। 

নিঘত কামনা করি এবং তাকে আমাদেপ 

আন্তরিক ধন্তব।দ ও অভিননান জান[ই | 

প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠা-বাগিকী অভ্ানে আমণ। 

পরিষদের উদ্দেশে ও আঁদশের কথা 

জনগণের সন্মখে ভুলে ধরতে চেষ্টা করি এবহ এগ 

গঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় দেশবাসীপ শুভেচ্ছা 

৪ সহযোগিতা কামনা করে থাকি । আই পরি- 

বদের কম্সচিব হিসাবে আমি অ।পন|দ্রে শিট 

পরিষদের কাজকম ৫ আঁশআকাজ্গ সম্পর্কে 

এখন কিছু বলছি। 

পরিষদের গ্াঁয় একটি জনশিক্ষ।মূলক সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান তার কমপ্রচেষ্টার ষোড়শ বন অতিষ্ষম 

করে সপ্তদশ বর্নে পদাঁপণ করেছে। এটা বিজ্ঞানের 

প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ ও উতৎ্সাহেরই পরিচায়ক । 

গত ষোল বৎসর যাবৎ পরিষদ তার উদ্দেশ্য ও 

আদর্শ অন্ুযাষী বাংলা ভাষার মাধামে বিজ্ঞানের 

ভাবধারা ও তথ্যাদি পরিবেশন করে আসছে। 

দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার 

ও বিজ্ঞান-চেতন।র উন্মেষ সাধন কর|ই পরিষদের 

একমাত্র উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্তে 

পরিষদ বিজ্ঞান-বিসয়ক পুস্তক ও পত্রিক] প্রকাশ; 

শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান, বিজ্ঞান-প্রদশশী ও 

পাঠাগার পরিচ।লন। প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনাখ 

বথাসাঁধ্য কজ করে যাচ্ছে। অবশ্ত একথা সত্য 

যে, দেশের জনগণকে পামশ্িকভাঁবে বিজ্ঞানানুরাগী 

(শের 



(ম, ১৯৬৪ ] 

ও বিজঃ|ন-সচে *ন কথে ছাতালণাক জন্যে যেঞ্প 

ব্যাপক প্রচ্ঞোশ গ্রধো|জন, পণিসদের 2)|ম একটি 

ক্ষুদ্র জনপ্রতিষ্ঠানেধ পঙ্ছে 51 সম্ভব হয় শি| পরিষদ 

ভর সাধ্যানুষায়ী সীমাপদ্ধ গ'খীব মধ্যে প্রারদ্ধ 

কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছে মাত্র । এবে ধীগ্ে ধীবে 

পরিষদের কাঁজকনজেব প্রস্ি ঘটছে এব বিজ্ঞানের 

প্রতি জনগণের আগত 
এতে কোন সন্দেহ নে । 

একথ! আজ পপধবাদিসম্মত সতা যে, বর্তমান 

যুগের মানস হর ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞানের মখে|পযুক্ত 
হস্তশীলন ও তাঁর প্রথ্বোগটশৈপুণা আয়ত্ত করতে না 
পারলে দেশের বৈমগ্িক উন্নঠি ও জাতীয় অগ্রগতির 
কোন সম্তাবন! থাকে ন। এবং দেশবাসীর জীবন- 

ধারণের মানেরয়নও সম্ভব 5ম শা। সাধারণভাবে 

বলতে আমাদের দেশ আধুশিক বিজ্ঞানের 

অন্থশালনল এ আঙ্পাবনে আজও বিশেষভাবে 
পশ্চাৎ্পদ রয়েছে; কেবলমাত্র শিক্ষায়তনে ও 

গবেষণ।গারের গশ্ডীতে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান- 
শিক্ষাথাদের মধো বিজ্ঞানের জান ও ভাবধ।রা 

সীমাবদ্ধ থাকলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উত্নতি ও 

অগ্রগতি সম্ভব হয় না| দেশের আপামর সাধারণ 

জনগণকে বিজ্র/নের মু তথ্যাদি ও দষ্টিতঙ্গীর সঙ্গে 

মোটামুটিভাবে পরিচিত কৰে ভুলতে হবে এবং 

-ও|র জগ্তে নিজেদের ভাষাষ সহজ কথায় বিজ্ঞ/নের 

মৌলিক শথা।দি ও আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক 

জীবন-বে।ধের ধ্যানধারণা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে 

দিতে হবে। এই পরিকল্নণা ধ্যাপকভাবে রূপায়ি € 

করছ পারলে দেশের সামাজিক অন্ধসংস্কার ও 

দৈনন্দিন জীবনের জড়তা ক্রমে দূর হবে সমগ 

দেশ জাতিগতভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনধারা 

উদ্দদ্ধ ও উন্নত হয়ে উঠবে । 

বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগ তির ধুগে পরিষদের এই 
উদ্দেশ) ও আদর্শের সফল রূপায্ণ আমাদের জাতীষ 

ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ সঙ্গান়ক, 

একথা আজ. নি কল্যাণকামী বাক্তিমাত্রেই 

এ দত্ল্ক্কা পুদ্ধি পাচ্ছে, 

গেলে 

বঙীয় বিজ্বীন পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন ০৬, 

স্বীকাগ করবেন আমর ৩1৯ প্রি বছর পরিষদের 
এই শুভ প্রতিষ্ঠা-দিবস অভষ্টানে দেশের জনগণের 

নিকট পরিষদের একট উ 

এবং 
দখা ও আদরের কথা বলি 

এব কর্মপ্রচেষ্টার সাফলোর জনে সকলের 

শুভেচ্ডা ও সঙ্যোগিতা কামনা কবি! আমাদের 

মণ অনগ্রসর দেশে মাতৃভামার মাধামে সহজ এ 

সরল কথায় বিজ্ঞানের মূল এথাঁদি ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
পঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া শিক্ষিত 

সম[জের একটি আণশ্রা করণীয় কঠবা বলে আমরা 

মনে করি। 

এঠ আদশ সামনে রেখে পরিষদ বিগত ১৬ 

বপ্ধ যাপৎ ঘখাসাধা কাজ রগ আসছে। 

একথ। অবশ্থাউ স্বীকার্ষ যে, অগণিত জন” 

সমাজকে প্রয়োঁজনাক্প বিজঞান-সচেতন ও 

বিজ্ঞানচর!গী করে তোলবাঁর জন্তে €ম ব্যাপক 

আয়োজন ও বির।ট কমপ্রচেষ্টার প্রদ্নেেজন, আমর! 

তাঁর সশামান্ত তগ্রাংশও করতে পারি নি। "হার 

জন্তে যে বিপু অর্থব্য় ও দেশখগা সংগঠনের 

প্রয়ে।জন, পরিষদের া|য় একটি সামাগ্গ প্রশ্িষ্ঠানের 

সম্ভন নয়া তথাপি আমরা দেশের 

কিছু সংখাক লোকেপ্ নিকট বিজ্ঞানের কথ। (পৌছে 
দিনে পেরেছি। ইদানীং দেশবাপীর মধো 
বিজ্ঞানের প্রঠি যে একটা আকর্ষণের হুষ্টি হয়েছে, 

তার মুল্যও বড় কম নর! খাঃশ।ভাবাঁয় অধূশিক 

বিজ্ঞানের অনুশীলন ৪ প্রচার-প্রসার যে সম্ভব, 

তাতে এখন আর কারোর সন্দেঠ নেই। 

যাহে!ক, আখিক অসঙ্গতি ও নান। প্রঠিকুণ 
অবস্থার জন্যে পগিমদ তার আদর্শজসাদ্ধে জন” 

শিক্ষামূলক অনেকগুলি পরিকল্পনার কাজে এখনও 

হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও প্রারন্ধ কাঁজগুলি 

যথাসস্থব লটভাঁবে পরিচালিত হচ্ছে । এর মধে। 

বাণল|ভষায় বিজ্ঞনের একমাত্র মাসিক পত্রিকা 

“জন ও বিজ্ঞান' প্রকাশ, বিজ্ঞান-বি্ষম্বক বিভিন্ন 

জনপ্রিদ্ব পুস্তক প্রণয্নন, অবৈতনিক বিজ্ঞান- 
পীঠ1গ|র পরিচাপনা প্রভৃতি কয়েকটি কাজ নিয়মিত 

(৮শ রে 

পঞ্গে তি] 
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ডনস|ধ।]থর মনে বিচ্নের প্রতি 

একটা সহজ অ।কর্ণ 6৫ ভগাগ হষ্টি' ও ব্যক্তি- 

জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে হলে 

কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ 

করলেই উদ্দেশ্টা সফল হনে পারে না। এর জন্তে 

বিজ্ঞানের চিন্তগ্র/হী « সহজ পরীক্গাদির সাহ।যো 

বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয়ে নিয়মিতভাবে জনপ্রিয় 

বন্ততভ।প বাবস্থা কর। প্রযজোজন। পরস্ত বিজ্ঞানকে 

জনপ্রিয় করে মাছমের বাস্তব জীবনে তার প্রভা 

প্রতিফপণিত করে তুলতে হলে বিভিন্ন যন্ত্র, মডেল, 

চাট প্রচতির সাহাষো নিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য 

প্রচার করতে হবে এবং হ।তে-কলমে বিভিন্ন 

পরীক্ষার মাধামে টদনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের 
উপযোগিতা ও চমকপ্রদ ব্যবহারের চাঁক্ষস প্রমাণ 

জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিজ্ঞানের 

এরূপ সংগ্রহশাঁল। ও প্রদর্শনীর শিক্ষামূলক প্রভাব 

আপরিসীম। এসব পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে ; 
কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপযুক্ত স্থানের অভাবে 
স্থায়ীভাবে এসব পরিকল্পনা রূপাষিত কর! পরিষদের 

পক্ষে এযাবৎ সস্ভব হয় শি। 

এই প্রপঙ্গে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, গত 

ফেব্রুয়ারী মাসে পরিসদ্দ কর্তৃক এরূপ একটি বিজ্ঞান- 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সাময়িকত।বে করা হয়েছিল। 
আপন।রা অনেকে হয়তে। এই প্রদর্শনী দেখেছেন, 

অনেকে এতে অংশ গ্রহণ'ও করেছেন। পরিপদের 

“প্রদর্শনী উপসমিতি'র উদ্চোগে আয্বোোজিত 'এই 

প্রদর্শনীটি বিশেষ জনপ্রিয় ও সাফল্যমণ্তিত হয়েছিল 

এবং বিজ্ঞান বিষয়ে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদর্শনীটির 

উপযোগিতা ও শিক্ষাদশের ভূসী প্রশংসা কলি- 

কাঁতাখ সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

এই প্রদশ্নীর ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি জন- 

সাধারণের যেকূপ আগ্রহ ও শৎস্থুকোর পরিচয় 

পাওয়া গেছে, তাকে অভাবনীয় পল! যায় সকল 

বয়সের ছাত্র-ছাত্রী, 'আঅভিভাবক-অভিতাবিকা, 
শিক্ষিত-অশিক্গিত সবত্রেণীয় হাজার হাজার লোক 

১৪০৮ । 

ভ্বান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখা! 

শাকুল আগ্রহে এই প্রদর্শন! পরিদর্শন করেছেন 
এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়ে নানা তখোর প্রত্াক্ষ জান 

লাভ করেছেন। এটা লক্ষা করবার বিনয়, এই 

প্রদর্শনীর সকল পরিচ|লনা, নির্দেশন। ও ব্যা্যা- 

বিবরণী সবই বাংল! ভাঙায় পরিচালিত হয়েছিল । 

এই প্রদশনীর ন্যবস্থাপনায় পরিষদকে যথেষ্ট 

উদ্ভোগ-আয়েজন ও অর্থবান্ করতে হয়েছে। 

পরিষদের সভাপতি অধাঁপক সতোজীনাথ বন্থু 

মহাশয়ের সপ্তুতিতম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে এই প্রদর্শনীর বায় 

সন্কলানের জন্তে মোট পাচ হাঁজাঁর টাকা আখিক 

সাহাঁষা পাওয়া গেছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের নিকট 

থেকে এই প্রদশনীর জগ্ডে বিভিন্ন যন্্, মডেল ও 

চার্ট প্রভৃতি পাঁওষা গেছে এবং যেসব শিক্ষায়তন 

ছাত্র-কর্মী দিয়ে আমাদের সাহাধা করেছেন, তাদের 

সকলকে আমরা পরিষদের পক্গ থেকে আন্তরিক 

ধন্যবাদ জ্ৰপন করছি। এই প্রদর্শনীর কাজে 

সহযোগিতার জন্তে আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ 

জানাই “সায়েন্স ফর চিলড়েন' সংস্থথকে | যাভোক,' 

এরূপ একটি জনশিক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্থায়ী- 

ভাবে স্থাপন করতে পারলে পরিষদে উদ্দেশ ৪ 

আদর্শ বিশেমভাবে সাফল্য লাভ করবে, সন্দেহ 

এর জন্তে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থের 

প্রয়োজন, অপর পক্ষে অনেকট। স্থানেরও দরকার । 

স্থান।ভাবই পরিষদের এখন প্রধান সমস্যা | 

এসব নতুন পরিকল্পনার কথা বাঁদ দিলেও স্থনা- 

ভাবের জন্তে পরিমদের প্রারক্ক কাজকর্মের সু 

পরিচাঁলনাও সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ একটি শিক্ষা- 
মূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রপার ও স্থারিত 

বিধানের জন্তে এর একটি নিজস্ব গৃহ নিমিত 

হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আপনারা জানেন, 

কলিকাতা ইমপ্রভমেউ ট্রাষ্টের নিকট থেকে তিন 

বছর পূর্বেই মধ্য কলিকাতার গোয়াবাগাঁন অঞ্চলে 
আমরা একখণ্ড জমি ক্রয় করেছি। উপযুক্ত গৃহ- 
নির্মাণের পক্ষে এই জমির ভূ-প্রক্কতি তেমন 

নেই। 



মে ১৯৬৪ ] 

সুবিধাজনক নম্ব বলে স্থান পরিবর্তনের জন্যে আমর! 

চেষ্টা করেছিলাম । কিন্তু অবশেষে ন।নাঁদিক বিচার 
করে ভুলনামূলকভাবে এই জমিখণ্ডই পরিষদের পক্ষে 
গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। আমরা আশ! 

করছি, অদূর ভবিধান্ডে এই জমিখণ্ডের উপরেই 
পরিষদের গৃহনির্ম(ণের কাজ আরম্ভ করতে 
পাঁরবে।। এবছর গত্ত ১ল। জানমারী হরিখে 
পশ্চিমবঙের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রীপ্রফরল্লচন্ত্র সেন 
মনাশয় এখানে আম্ষ্ানিকভাবে পরিষদ-গৃহের 

ভিত্তিপ্রস্তর শ্বাপন করেছেন। সরকারী সাহাঁদা 
ও জনসাধারণের দাঁনে অংগুহীত অর্থে আমরা 
এখন গৃহনির্মীণের কাজে অগ্রসর হতে পাগি। 

পরিষদের সভপতিত মহাশয় শীঘ্রই এ-বিষয়ে 

মথ কর্তা স্তির করবেন । এই নিজম্ব গৃহ নিমিত 
হলে পরিমদের কাঁজকম অধিকতর ব্যাপক ও 

সুষ্ঠভাবে পরিচালন! করা সম্ভব হবে এবং জনপ্রিয় 
বক্তৃতার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞ/ন-প্রদর্শনী স্থাপনের 

পরিকল্পন! বপায়থের চেষ্টা কর! সম্ভব হবে। 

পরিষদের প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা 

বর্তমান ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যার সপ্তদশ 
রর্ধে পদাঁপণ করলো! । পরিষদের প্রতিষ্ঠাক(ল থেকেই 

এই মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে 
প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান 

বিষকনক এটিই একমাত্র মাসিক পন্বিকা। নিছক 

বিজ্ঞান বিষষক এরূপ একখান। মাসিক পত্রিকার 

নিয়মিত প্রকাশ ও পরিচ।লনা করা পরিমদের পক্ষে 

কম কৃতিত্বের কথা নয! যথাসম্ভব সহজ বাংলায় 

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গশিত, জীববিদ্ধা প্রভৃতি 

বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এতে প্রকাঁশিত হচ্ছে | 

তাঁছাড়। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞ।ন-সংবাদ ও বিভিন্ন 

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্তও প্রকাশিত হয়ে থাকে । জ্ঞান 

ও বিজ্ঞান? পত্রিক।র “কিপ্পো্রি বিজ্ঞানীর দপ্তর 
অংশে প্রতি সংখ্যায়ই ছোটদের উপযোগী অপেক্ষা- 

কৃত সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আলোচিত হয়৷ 

বাংল! ভাষায় সহজ কথায়ও বিজ্ঞানের আলোচনা 
৬ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন ডি 

চলে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথোর তাৎপর্য বুঝা 
যাধ়, একথা 'জ্জান 'ও বিজ্ঞান" পত্রিকার প্রচার & 

জনপ্রিযুত। থেকে প্রমাণিত,হুষেছে।! বিজ্ঞানার।গী 

জশসাধারণ ও বিভিন্ন স্কুল. কলেজ, গ্রথগার 

প্রভ়ৃতিতে এই পরিকার গ্রাক সংখা ধীরে ধীরে 

বাড়ছে। সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও আজকাল 'জাঁন ও 

বিজ্ঞান' পত্রিকা গৃহীত হচ্ছে | হবে একথা সত্তা যে, 
এই পত্রিক।খ!নাকে আরও শিক্ষামূলক ও চিত্তগ্রাথী 
করে তোঁল।খ যথেঈ অবকাশ আছে এবং তাহলে 

এর উপযোগিতা ও জনপ্রিক্নতা আরও বুদ্ধি পাবে। 

পরিসদের প্রকাশিত গ্রন্থমালাষ আলোচ্য বছরে 

“সৌর প্দার্থবিদ্বা নামক একখান! অনুবাদ গ্রন্থ 

সংযোজিত হয়েছে। প্রধা(ত রুশবিজ্ঞানী মেতারনি 

রচিত মূল গগ্রপ্থের ইংরেজী সংস্করণ থেকে শ্রীকমলকুষ্ঃ 
ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকথ।ন1 অন্বাদ করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ।খিক পাহ।যো প্রকাশিত 

এই সুরহত পুস্তকের মুলা ধার্য হয়েছে মাত্র দেড় 
টাকা। পরিষদ কর্তৃক বাংল! অনুবাদ গ্রন্থ এই 

প্রথম প্রকাশিত হলে! । যাঙ্োক, বাংলা ভাষা 

বিভিন্ন £বজঃ।নিক নিয়ে এরূপ গ্রন্থঘাল! প্রকাশ 

করে পাঠক সমাজের মধ্যে ষথাসস্তভব সল্প-মূল্যে 

পরিবেশন করাই পরিষদের উদ্দেশ | ফির 

পরিকল্পনায় প্রায় ২৫ খান! পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। 

অবস্থা প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি 

পুস্তক নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে 'এবং পুনঃপ্রকাঁশিত 

করা সস্তব হম নি। এবপ পুস্তক প্রকাঁশনের কাজ 

যথেই ব্যয়সাধ্য | আবাপ ্বক্পমূল্য নির্ধারণের ফলে 

অনেক সময় বিক্রু-মূল্যে পুস্তকের প্রকাশন ব্যননও 

সংকুলান হয় না। সরকারী সাহাধ্য ব্যতীত এন্ধপ 

আদরশগণ্তভাবে পুষ্তক প্রকাঁশনের ব্যবস্থা করা 

পরিষদের পঙ্গে সহজ নগ্ন । গত ছুই বছর যাবৎ 

সরকারী নিয়মপদ্ধতির নতুন জটিলতার জঙ্চে পুস্তক 

প্রকীশনের সাহীধ্যার্থে আমরা কোন সরকারী 

সাছাধ্য পাই নি। 

গত বছরে পরিষদের াঁজশেখর বসু সৃতি 



অজ ৩ 

বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন অধ্যাপক প্রিয়দারগ্জান রায়। 
বিষয় ছিল “অতিকায় .অণুর অভিনব , কাহিনী? | 
পরিষদের নিষ়মান্ুসারে এই বক্ততাটি পুপ্তকাকারে 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পুস্তকথান। 
প্রকাশের জন্তে সভাপতি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 
বেসরকারী ব্যক্তিগত দাঁন সংগৃহীত হয়েছে। 
আমরা আশা করছি, অল্প দিনের মধ্যেই পুস্তকখানা 
প্রকাশিত ভবে এবং বিজ্ঞানাহথরাগী পাঠক-সমাজের 
হাতে পুস্তকথান। তুলে দিতে পারবো । বর্তমান 
বর্ধের 'রাজশেখর বস্ু স্বৃতি বক্তৃতাটি দেবেন ডক্টর 
রুদ্রেন্ত্রকুমার পাল এবং এর বিষঘবস্ধ নিদিই হয়েছে 
খাদ ও পুষ্টি 

পরিষদের সাধারণ ককগ্রচেষ্টা ও বিশেষতঃ 
বিজ্ঞ/ন-পুস্তকের গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার 
পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের সাহাধ্যার্গে কলিকাত। 
'পারপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রতি বছর 
আমর! দেড় হাঁজ।র টাক! আঁধিক সাহায্য পেষে 
থাঁকি। পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি পৌঁর- 
প্রতিষ্ঠানের এই সহযোগিতার জন্তে কর্তৃপক্ষকে 
অমর আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অবশ্য 
একথা সত্য যে, পরিষদের এই গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগারটিকে আমরা প্রধানত স্থান।ভাঁবের দরুণ 
উপযুক্তন্ধপে সুসজ্জিত করতে পারি নি। বিজ্ঞান- 
পুপ্তকের পাঠক-সংখ্য। স্বভাবতঃই কম; কাঁজেই 
অধিক সংখ্যক,পাঠককে এই পাঠাগারের প্রতি 
আবি করতে হলে এর স্ুযোগ-স্থৃবিধ| ও বিধি- 
ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা একাস্ত দরকার 
পরিষদ-কার্ধলক্ের বর্তমান স্বপ্ন পরিমিত স্থানে এর 
যথোপযুক্ত নুব্যবস্থা করা সম্ভব নছে। আমরা 
আশা করি, পরিষদের নিজস্ব গৃহ নিমিত হলে এই 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উন্নতি বিধান করবার যথেষ্ট 
স্বযোগ ঘটবে । 

পরিষদের কাজকর্ম ও আশা-আকাহা সম্পর্কে 
মোটামুটিভাবে আপনাদের নিকট কিছু নিবেদন 
করলাম। পরিষদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি 
এখন আমরা! আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
যে কোন প্রতিষ্ঠানের আঁধিক অবস্থার সুরাহার 
উপরেই তাঁর কর্মপ্রসার ও সুঠু পরিচালনা নির্ভর 
করে। বষ্ঠমানে সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পরিয়দের 
কার্ধাদি পরিচ'লন!র ব্য যথেই বুদ্ধি পেয়েছে, 
অথচ তদন্ধপাতে আবৃদ্ধির বিশেষ কোন আুযোগ 
নেই | বিশেষতঃ পত্রিকা প্রক।শের ব্যয় স্বাভাবিক 
কারণেই ক্রমে বুদ্ধি পাচ্ছে, কিন্ত এই কাজে 

(৯ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, £ম সংখ্য। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধিক সাহায্য দীর্ঘ ১২১৩ 
২বতমর যাঁধৎ একই নির্দিষ্ট ৬৬**২ টাকায় সীমাবদ্ধ 
রয়েছে। এই সরকারী সাহাধ্য বুদ্ধি করবার জন্যে 
যথাসাধ্য তদ্ির-তদারক করা হয়েছে। এর ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকতন্ন অর্থ সাহায্যে অসামধ্য 
জানিয়ে গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ- 
সাহায্যের জন্তে আমাদের আবেদন সুপারিশ করে 
পাঠিয়েছিলেন। , কেন্দ্রীয় সরকারের নাঁনা নিরম- 
তান্ত্রিক প্রতিবদ্ধকতায় যথোপযুক্ত অর্থসাহাঁষা 
লাভের সন্তাবনা থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার 
কেবলমাত্র পরীক্ষিত হিসাঁবপত্রে প্রদশিত প্রকৃত 
ঘাটতি অংশটুকু পুরণ কৰে থাকেন এবং এভাবে 
বর্তমান বর্ষে মাত্র দু'হাজার টাক! সাছাধ্য মঞ্জুর 
করেছেন! অতএব সামহ্িকভাঁবে খণের টাকা 
কার্ধ পরিচালনা করে ঘাট তি হিসাব প্রদর্শন কর| 
কার্ধ পরিচালনার পক্ষে বিশেষ অন্নুবিধাঁজনক ; 
অথচ এছাড়া সরকারী সাহায্যেরও কোন সম্ভ/বন! 
থাকে না। . এই অবস্থার প্রতিকারের জন্তে আমর! 
আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। 
পরিষদের এই জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার 
প্রতি দেশবাসীর সাধ্যানরূপ অকু সাহাধ্য ও 
সহযোগিতা এখন একাস্ত প্রয়োজন। অবশ্য 
প্রয়োজনা্গরূপ সব্রকারী সাহাষ্য ব্যতীত এ-জাতীয় 
সাংস্কৃতিক প্রচে্ট। কখনও সফল ও সার্থক হতে পারে 
না। এরূপ সকল প্রতিষ্ঠানই প্রধাঁনতঃ সরকারী 

পাহাধ্যের উপরেই নির্ভরশীল। এ-বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোঁচন। এখানে সম্ভব নয়। 

যাহোক, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘতর 
করে আপনাদের সময়ঞ্ষেপ করবো না। এখন এই 
অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি মহ্থোদয় ভার 
স্ুচিস্তিত অভিভাষণে পরিষদের উদ্দেস্ট ও আদর্শের 
সার্থক বূপায়ণে আমাদের পথনির্দেশে করে 
উৎসাহিত করবেন। 

পরিশেষে উপস্থিত ভদ্রমহ্োদয় ও ভগ্রমহিলা- 
গথকে পরিষদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহু- 
যোগিতার জন্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। ইতি 

শ্ীপরিমলকাস্তি ঘোষ কলিকাতা 

৪51 এপ্রিল, কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
১৯৬৪ 
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শবেের সহান্ৃৃভীতি 
তোমরা বোধ হয় সকলেই জান-কোন জিনিষের কাঁপুনি থেকে শব্দের উৎপত্তি 

হয়। ঘণ্টা বাজবার সময় তাতে হাঁত দিলেই এই স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। 
ঘণ্টার কম্পনের ফলে বাতুসও একরকম কম্পন উৎপন্ন হয়। এই কম্পন-তরঙ্গ গিয়ে 
যখন কোন লোকের কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন সে শব্রূপে তা শুনতে পায়। 

বাতাসে শব্দের গতি সেকেন্ডে প্রায় এগারশত ফুট । 

ছুটি জিনিষের স্বাভাবিক কম্পন ঘদদি একই হয়, তাহলে একটিকে আঘাত করে 
শব্ধ করলে দেই শব্দ-তরঙ্গ বাঁতাঁসের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্য জিশিষটিকে জোর করে 
কাপিয়ে দেবে এবং তখন তাথেকে এক রকম মৃদু শব্দ উথিত হবে । একেই সহানুভূতির 

শব্দ বল। হয়। পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি তার যর্দি একই স্থুরে বাধ থাকে, তাহলে 

একটিকে আঘাত করে সুর তুললে অন্ত তারটিও সেই সঙ্গে নিজে থেকেই বাজতে থাকে। 
পিয়ানোফোট নামক বিলাতী বাগ্যধন্ত্রের কাছে এলে কোন গায়ক গন ধরলে এ যন্ত্রের 
মধ্যেকার সেই সুরে বাধা তারগুলি তখন আপন। থেকেই কাপতে থাকে । 

টিউনিং ফর্কে আঘাত করলে সুমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়। এক এক রকম টিউনিং ফর্ক 
এক এক রকম সুরে বাধা থাকে । একটি সরু লম্বা কাচের বোতল নিয়ে তার মধ্যে 
এক হাতে ধীরে ধীরে জল ঢালতে ঢালতে অন্য হাতে টিউনিং ফর্ক ধরে তার মুখের কাছে 

নিয়ে বাজালে দেখ! যাবে--বোতলের মধ্যে একট? নিদিষ্ট পরিমাণ জল প্রবেশ করশেই, 
টিউনিং ফর্কের আওয়াজ হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে--কারণ তখন এ বোতলের ভিতরকার 
বাতাসের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা আর টিউনিং ফর্কের কম্পন-সংখ্যা সমান হয়ে গেছে । 

অর্থাৎ দুটাই তখন এক সুরে বাঁধা । বোতলের মুখে ফু" দিলেও তখন সেই রকম স্বর শোনা 
যাবে। বোতলের কাছে কিন্তু অন্য কোন টিউনিং ফক্ক বাজালে শব্দের জোর বাড়বে না। 

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলমহোত্জ, €১৮২১--১৮৯৪ ) এক' প্রকার ফাঁপা 

গোলক উদ্ভাবন করেছিলেন। এই সব গোলকের ছুই দিকে ছুটি ছিদ্র থাকতো। এক 

একটি গোলক এক এক রকম মরে সাড়া দিত। একপাশের ছিদ্রে কান রেখে কোন 

বাজনার নির্দিষ্ট সুর বাঁজালেই গোলকের ভিতর থেকে খুব জোরালো। শোনাত । 

কাচের বোতল নিয়ে, আর এক রকম পরীক্ষা কর! যেতে পারে। কোন বড় 

বোভলের মুখে ফু দিলে এক রকম শব্দ বের হয়, এট! সবাই দেখেছ। এখন যণ্দ 

বোঁতলটি সুখের কাছে ধরে উ-উ-উ করে ঠিক সেই শব্দের অনুকরণ কর! হয়, তাহলে 

সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরকাঁর বাতাস কাপতে আরম্ভ করে--এট। বেশ স্পষ্ট €বাঝ। 



রঃ উ্রান ও বিজ্ঞার্ম [ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

যায়। কিন্তু অন্য কোন শ্বরে বোতলের বাতালের কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটে না। একবার 

রেডিওতে যখন গান হচ্ছিল তখন একটু দুরে হাতে একখানি ভারি মনভ্তত্বের বই নিয়ে 
বসেছিলাম । দেখা গেল, রেডিওতে একট! নির্দিষ্ট সুর আরম্ত হলেই হাতের বইটি 
কাপতে আরম্ত ররেছে। এও সহামুভূতিসচক কম্পন ছাঁড়া আর কিছুই নয়। 

ছটি ঢাক যদি একই সুরে বাধা থাকে, তাহলে একটি ঢাকের উপর পয়সা রেখে 

তার পাশে অন্য ঢাকটি বাজ!লে এ পয়সাটি নাচতে থাকবে। ৃ 

এই প্রসঙ্গে এবার এই জাতীয় সবচেয়ে আশ্চষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলবে! । 

তোমর! যারা স্কুল বা কলেজে লেবরেটরিতে কাঁজ কর, তারা সহজেই এটা করে দেখতে 

পার। এর নাম অন্ুভূতিসম্পনন অগ্রিশিখা (5০051061906) | প্রথমে একটি 

কাঁচের সর নল জোগাড় করে তাপ প্রয়োগে তার একদিক এক ইঞ্চির ষোল ভাঁগের 
একভ।গের মত স্ুচালে। করে নিতে হবে। বাজারে যে ফোটা ফেলবার ড্রপার পাওয়। 

যায়, তাথেকে কাচের নলটি খুলে নিলেও চলতে পারে। এখন জ্বালানী গ্যাস-সরবরাহের 
সঙ্গে এই কাচের নল যোগ -করে নিয়ে আগুন জ্বালালে তাথেকে খুব লম্বা ও পাতলা 

শিখা বের হতে থাকবে । এবার এই অগ্নিশিখার কাছে জোরে কোন কাশী বাজালেই এ 

শিখা তৎক্ষণাশড নীচে নেমে গিয়ে চওড়! হয়ে ছড়িয়ে পড়বে । আনল কথা-বাশী থেকে 

ধ্নি-তরঙ্গ গিয়ে এই অগ্নিশিখাকে সজোরে আঘাত করে এবং তাঁর ফলে সেট? মুহুর্তের 

জন্তে স্থানচ্যুত হয়ে যায়। 

কখনও কখন৪ শোন! যায় যে, কোন কোন শক্তিশালী লোকের প্রবল কণম্বরে 
কাচের ছে পেয়াল৷ হঠাশড চিড় খেয়ে ফেটে গেছে। কামান-গর্জনের প্রচণ্ড 

/শিন্-তরঙ্গ এক এক সময় ঘরের জানালার কাচ ধার! মেরে ভেঙ্গে ফেলে । বর্ষাকালে 
আকাশে জোরে মেঘগঞ্জন হলে কাচের দরজা-জাঁনাল! কি রকম কাপতে থাকে, তা সবাই 

প্রতাঙ্গ করে থাকবে। 

১৯৫৩ সালে এভারেষ্ট অভিযানের ময় যাতে ইঞ্জিনের শব্দের প্রতিঘাতের 

ফলে বরফের ধ্বস নেমে অভিযাত্রীদলের কোন রকম বিপদ ন] ঘটায়, দে জন্যে ভারতীয় 

বিমান-বহর কয়েক দিনের জন্যে আকাশে এ অঞ্চলে কোন এরোপ্লেন ওড়া সম্পূর্ণ বন্ধ 
রেখেছিলেন। | 

শ্ীমণীজ্দনাথ দ।স 



বিকিরণ 
আমরা বলি_স্য আমাদের আলো দেয়। বিজ্ঞানীরা এটাকেই একটু ঘুরিয়ে 

বলেন, সর্ব আলে! বিকিরণ করে। আকাশের অঞ্চণতি তারক! আলো বিকিরণ 
করছে এবং তার ফলেই তার! দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। টাদের আলো দেওয়াটা! কিন্তু 
বিকিরণ নয়, চাদের আলো*আসলে হূর্ষেরই প্রতিফলিত আলো! 

আলো হচ্ছে শক্তির একট। রূপ। এই শক্তি গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউয়ের মত ভেসে 
বেড়ায়। এই ঢেউগুলির একটি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে তাদের দৈর্ঘ্যের উপর । সুষের 
আলোতে যে সাতটি রং আছে, তার কারণ যে তরঙ্গ-দৈর্থ্যের বিভিন্নতা, সে কথা 
সহজেই বুঝা যায়। কিন্ত দৃশ্য আলে। ছাড়াও অন্যান্ত রকমের বিকিরণ আছে। 
সুর্ষের কথা ভাবলে মনে পড়বে অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মির কথ! । এদের 
দেখতে পাওয়া যায় না। অতিবেগুনী রশ্মি বেগুনী রঙের বিকিরণ থেকে ছোট তরঙ্গ- 
দৈখঘ্যের, আর অবলোহিত রশ্মি লাল রডের বিকিরণ থেকে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 

বিভিন্ন রকম বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্যযের মাপ শুনলে চমকে যেতে হয়। রঞ্জেন 
রশ্মিও এক ররুমের বিকিরণ, যার তরঙ্গ-ধৈথ্য হলো মোটাষুটি ১ সেন্টিমিটারের 

১০০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ। রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘা অবশ্য এই মাপের ১০০ গুণ 

বেশী বা ২০০ গুণ কমের মধ্যেও হতে পারে । বেতার-তরঙ্গের দ্য কিন্ত খুব বেশী-_ 

কোনটার এক সেন্টিমিটার, কোনটার ব| ২০,০০০ সেন্টিমিটার । বেতার, আলো, রঞ্জেন 

রশ্মি ইত্যাদি বিকিরণকে ওড়িচ্চ,স্বকীয় বিকিরণ বলে। এই জাতীয় বিকিরণের তরঙ্গ 
কোন মাধ্যম ছাড়াই ঘুরে বেড়ায়। আলো তাই মহাশুন্ের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি 
মাইল দূরের নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে পৌছায়। শব কিন্তু তা পারে নাঁ-মাধ্যম 
ছাড়া শব তরঙ্গ এক জায়গ। থেকে অন্ত জায়গায় যেতে পারে না। 

'নুইচ অন” করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাল্ব থেকে আলো পাই; অর্থাৎ 
বাল্বের মধ্যেকার ফিলামেন্ট আলো! বিকিরণ করে। কিস্তকেন? সুর্যবা নক্ষত্রে তো 
বিছ্যৎ নেই তাদ্দের কাছ থেকে আলো পাচ্ছি কেমন করে ? বিজ্ঞানীরা বলেন- সব 

বিকিরণের মূল প্রক্রিয়া! এক। হূর্ষে প্রচণ্ড তাপ আছে, আর বাল্বের ফিলামেন্টের মধ্য 
দিয়ে বিহ্যৎ পাঠিয়ে তাপের স্থপ্টি করা হচ্ছে। কোন পদার্থকে খুব গরম করলে 

পরমাণুর আতাস্তরীণ ক্রিয়ার ফলে গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউয়ের স্থি হয়। প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত 
করবার ফলে পদার্থটি ভাপ বিকিরণ করা সুরু করে, পরে আলোক বিকিরণও সুরু করতে 

পারে। এক টুকরা লোহা গরম করলে একটু পরে সেটা লাল' হয়ে ওঠে । যদি আরও 

গরম কর! যায়, তবে সেউট। থেকে সাদ। আলো! বের হতে থাকবে। তাই লোহ। গলাবার 
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বড় কারখানায় কর্মীরা গলগ্ত লোহার তীব্র আভ! থেকে . চোখ বাঁচবার জন্যে বিশেষ 

ধরণের কাচের চশমা ব্যবহার করেন। যদ্দি কোন রকমে ২০ হাজার ডিগ্রি সেঃ পর্যস্ত 
তাপমাত্রা ভোল। যায়, তবে লোহার টুক্রাটি অতিবেগ্চনী রশ্মি বিকিরণ সুরু করে। 
কথাট। অবশ্য তত্বগত। কারণ ২* হাজার ডিগ্রি তাপ স্থপ্টি করবে কে? আর পে তাপ 

সহা করবেই বা কোন্ পদার্থ? এ তাপে উত্তপ্ত করলে লোহ! বাম্প হয়ে যাবে। 

একটা জিনিষ কিন্তু লক্ষণীয় । তা হলো তাপমাত্রা বত বাড়বে, বিকিরণের তরঙ্গ- 

দৈর্ঘ্যও তত কমবে ।' রঞ্জেন রশ্মি বিকিরণ করাতে হলে তার এ ছোট তরঙ্গ-দেখ্যের 

জন্যে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড তাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন । বিজ্ঞানীরা বলেন, তাপ প্রয়োগ করা 

হচ্ছে পদার্থটিকে বিকিরণের উপযোগী শক্তি দেবার জন্তে। এই শক্তি অধিক মাত্রায় 

অন্য ভাবেও দেওয়া যায় । একটি বিশেষ ধাতুর দণ্ডকে যদি বাযুশৃন্ত স্থানে রেখে অনবরত 

ইলেকট্রন দিয়ে আঘাত কর! যায়, তাহলে তাথেকে রঙ্জেন রশ্মি নির্গত হতে থাকবে। 

যেকোন রকমের বিকিরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রধান। সেগুলি হলো--বিকিরণের 
তরঙ্গ-দৈর্ঘা, কম্পন-সংখ্য! আর গতিবেগ। .গতিবেগু আবার যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় 

বিকিরণের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । শুন্ত স্থানে আলো! প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ 

ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করে। বেতার, রঞ্জেন রশ্মি ইত্যাদি যে কোন তড়িৎ- 

ম্বকীয় বিকিরণের গতিবেগ এরূপ। যদি বিষুব অঞ্চলে একই সঙ্গে বেতার, দৃশ্য আলো! 

আর রঞ্রেন রশ্মি স্থপ্রি কর যায়, তবে একই সঙ্গে তার। সেকেণ্ডে পুথিবীটাকে ৭৪৪ বার 

ঘুরে আসবে। শুন্ঠ স্থীনে বিকিরণের বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে, একটা ছোট সুত্রকে খুব 

কাঁজে লাগান হয় । সেট! হলে।-বিকিরণের গতিবেগ» কম্পন-সংখ্য। * তরঙগ-দেধ্য | 

বিকিরণের গতিবেগ ষদি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ধর! হয়, তবে এটাকে 

যে কোন রকমের তড়িৎ"চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে একটি ঞ্রুবক রাশি বলে ধরা যেতে 

পারে। তাহলে সূত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় বা ছোট হলে 

তার কম্পন-সংখ্যাও ব্যস্ত অন্ুপাতিকভাবে ছোট ব। বড় হবে। 

জীব-বিবর্তনের ধারায় 'মিপিং লিঙ্ক' কথাটি আমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত। 

একবার বিকিরণের বেলাতেও এক মিসিং লিঙ্কের স্থপ্রি হয়েছিল। ক্ষুদ্র বেতাঁর-তর্গ 

আর দীর্ঘ অবলোহিত রশ্মির মধ্যেকার তরঙ্গমালার সন্ধান পাওয়। বাচ্ছিল না। পরে 

বু গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা! অতিক্ষুত্র বেতার-ওরঙ্গ আর দীর্ঘ অবলোহিতের চেয়েও 

বড় তাপ-তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বে, এই 

বেতার-তরঙ্গ আর তাপ-তরঙ্গের দৈত্য এত কাছাকাছি যে, অবলোহিত রশ্মি যে ভাবে 

নির্ণয় কর! যাচ্ছে, বেতার-তরঙ্গও দে ভাবে নির্ণর কর সম্ভব । সাধারণত; বিভিন্ন রকমের 

বিকিরণের জন্কে বিভিন্ন পন্থা অবলগ্বন কর! হয়। | | 



মে, ১৯৬৪ এ বিকিরণ ৩১১ 

পাধিব বস্তর রিকিরণের উপর গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানীদের গোড়া থেকেই 
মহাকাশের বিকিরণের উপর নজর পড়েছিল। সৌরবিকিরণ এখনো তাদের কাছে 
রীতিমত গবেষণার ব্যাপার । বিশেখভাবে সুর্যের অতিবেগুনী ও বেতার রশ্মি বিকিরণ 
আমাদের সূর্য ও তার আবহাওয়। সম্বন্ধে তথাদি জানবার অনেক সহায়তা করেছে। 
এই সঙ্গে পৃথিবীর উধ্ব-আবহমণ্ডলে এদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে 
পার! গেছে। 

দবরাস্তের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিকিরণ সম্পর্কে বলা অনাবশ্যক। কারণ তাঁদের সম্পর্কে 
কিছু জানতে হলেই কোন না কোন বিকিরণের সাহায্য নিতে হয়__তা সে দৃশ্য আলে! 
বিকিরণই হোক ব! বেতার-রশা বিকিরণই হোক । 

আর এক রকমের বিকিরণ আছে, যাকে চট করে সাধারণ বিকিরণের আওতায় 
ফেল! যায় নাঁ। মেটা হলে। তেজগ্রিয় বিকিরণ। তেজস্ষিয় পদার্থ তিন রকমের 
বিকিরণ করে থাকে । মেগুলি হলে। আল্ফা, বিটা এবং গামা-রশ্মি বিকিরণ। আলফ। 
এবং বিটা হচ্ছে পদার্থকণিকা। গাম! রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ধ্য খুব ছোট-_-এমন কি, 
রঞ্রেন রশ্মিরও ১০ গুণ ছোট । কিন্ত প্রশ্ন হবে_গাল্ফা এবং বিট। পদার্থ-কণিকা 
হলে তাদের প্রবাহকে রশা বল। হবে কেন ? 

উচ্চ বিজ্ঞানের দে এক কৌতৃঙলোদ্দীপক বা/পার। বিজ্ঞানীর! বলেন, পদার্থ 
কণিকার প্রবাহও ঢেউয়ের মত--এদের কম্পন-সংখ্যা, তরঙ্গ-দৈর্ঘা বের করা জস্তব। 

কয়েক রকমের পদার্থ আছে, ঘেগুলি কোন বিকিরণ তাদের উপর পড়লে পেটা 

শোষণ করে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। তারপর নিজেরাই বিকিরণ করতৈ সুরু করে. 

কুইনিন সলফেটের দ্রব, পারাফিন অয়েল ইত্যাদি পদার্থ আলোকশ্রশ্নির বিশেষ 

কোন অংশ শোধণ করে নিয়ে অন্ত তরঙ্গ-দৈধ্যে বিকিরণ স্বর করে। আলো! সরিয়ে 

নিলে বিকিরণ বন্ধ হয়ে যায়। এই জাতীয় পদার্থকে বলা হয় ফ্লোরেসেণ্ট পদার্থ, 
আর তাদের বিকিরণ-ক্রিয়াকে বলা হয় ফ্লোরেসেন্দ। কয়েক রকমের পদার্থ আবার 

আলে! থেকে সরিয়ে অন্ধকারে নিয়ে গেলেও একরকম আভ! বিকিরণ করে। জোনাকীর 

আলোর ব্যাপার অনেকটা এই রকমের । এই প্রক্রিয়ার নাম ফস্ফোরেসেন্স। 

বাযুমগ্ডলে যে মব ধূলিকণ। আছে, সেগুলি দিনের বেলায় নুর্যের আলে। শোষণ করে 

রাতের বেলায় তা বিকিরণ করে। তাই অমাবস্য।তেও পৃথিবী ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন 

হয় না। 

অশেবকুমার দাস 
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সমুদ্রে যে কত রকমের বিচিত্র প্রাণী আছে, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণর কর! 

ছু্ধর। সমুদ্রে এমন সব ভয়াবহ প্রাণী দেখা যায়--যাদের কথা শুনলে বিস্ময়ে 

অবাক হয়ে যেতে হয়। এসব প্রাণীর মধ্যে অনেকের কৃথা হয়তো। তোমাদের জান! 

আছে। 'অবশ্ট লব সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে সব খবর জান সম্ভব হয় নি। তবে 
বিজ্ঞানীরা এই সব অজ্ঞাত পাফুড্রিক প্রাণী সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার চেষ্টা করছেন। 
যাহোক, এখন সামুদ্দরক প্রাণী স্কুইড সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি। সমুদ্র-ধাত্রীদের 

কাছে এর! রীতিমত বিভীষিকা! । 

স্কুইডের মারাত্বক আক্রমণ সন্বদ্ধে পৃথিবীর নান! দেশে অনেক চাঞ্চল্যকর কাহিনী 
শোনা যায়। ১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখের একটি ঘটনা । ঘটনাস্থল--- 

নিউ ফাউগুল্যাণ্ডের পতুগি।ল কোভ সমুঞ্জোপকুল। একটি জেলে-নৌকায় ছজন জেলে 
ও একজন বালক মাছ ধরছিল। হঠাৎ তার! সমুদ্রে একটা ভাসমান বস্তু লক্ষ্য করে। 
তাদের ধারণ। হয়--সমুদ্রে ডুবে-যাওয়া কোন জাহাজের. একট। অংশ বোধ হয় ভেসে 

যাচ্ছে। কৌভূহলী হয়ে নৌকার বৈঠা দিয়ে--তার। ভাসমান বস্তটিকে খোঁচা মেরে দেখে । 
খোঁচা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একট! ব্যাপার ঘটে, ঘা ছিল তাদের কল্পনাতীত । 

ভাদমান নিশ্চল বস্ত্টি ছিল একট স্কুইড । সে বৈঠার খোঁচ। খেয়ে নড়েচড়ে ওঠে 
এবং নৌকাটার্কৈ আক্রমণ করতে উদ্ভত হয় । লঙ্ব। ছুট! শুঁড় এবং অন্ঠান্ত বাহু দিয়ে 
নৌকাটাকে জড়িয়ে ধরে জলের তলায় টেনে নিতে থাকে । জেলেদের অবস্থা! তখন 

শোঁচনীয়। নানাভাবে তার। স্কুইডটিকে তাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু সব চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। নৌক। প্রায় ডোবে ডোবে-্বাচবার কোন আশাই নেই। তখন টম 

পিকৃট নামক বালকটি মরিয়। হয়ে বাচবার শেষ চেষ্টা করলে।। নৌকাতে ছিল একট! 
ধারালো কুঠার"শতা দিয়ে পিকৃ্ট খুব জোরে স্কুইডের গুড় এবং বাহুর উপর আঘাত 
করে--তার ফলে শু'ড় এবং বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্কুইডও তখন নৌক। 
ছেড়ে দিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপদ কেটে যাবার পর জেলের। তাড়াতাড়ি 
নৌক! চালিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আলে । পিকৃট সেই শু'ড় ও বান্ুগুলি নৌকায় তুলে 

নিয়েছিল | শু'ড়টা মেপে দেখা গেল--লর্থায় ছিল পেটণ ১১ ফুট। 

স্কুইভ সময় সময় জাহাজ আক্রমণ করতেও ইতত্ততঃ করে না| রয়েল নরওয়েজিয়ান 
নেতীর কমাগ্ডার আদি শ্রোয়েনিংসিটার স্কুইড কর্তৃক তার জাহাজ আক্রমণের কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন। হাওয়াই এবং স্তামোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের 
মধ্যে তিনবার এই আক্রমণ হয়। ূ 
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আক্রমণকারী স্কুইডগুলি ছিল বিরাট আ'কৃতির--কম্যাগ্ডারের মতে, আনুমানিক 
৬০ ফুট লম্বা। প্রতিবারে একই কৌশলে স্কুইড আক্রমণ চালায়। প্রথমে তার! 
ভ্রশগতিতে জাহাজটির অনুসরণ করতে থাকে এবং জাহাজের নিকটবর্তী হবার পর 
পিছন দিক থেকে গ্রচণ্ডবেগে জাহাজটিকে ধাকা মারে। তারপর শু'ড় প্রসারিত 
করে জাহাজটিকে আকড়ে ধরবাঁর চেষ্টা করে। অবশ্য জাহাজ আক্রমণের চেষ্টায় 
স্কুইড মোটেই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। প্রতিবারেই জাহাজের প্রোপেলারের 
আঘাতে স্কুইডকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। 

উপরের ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবে--স্কুইডের আক্রমণ কি সাংঘাতিক ! 
অক্টোপাঁসের কথা তোমরা সবাই জান। স্কুইডও অক্টোপাসের সমগোত্রীয় । 

তবে অক্টোপাদের থাকে আটট] বাছু আর স্কুইডের থাকে দশটা বাহু । এই দশটার 

মধ্ো ছুট] বা বাকী আটট। বাঁ থেকে প্রায় ৪1৫ গুণ লন্ব। | এই লম্বা ছুট! বাহুকে আবার 

শুড়ও বলা যায়। স্কুইডকে শিরোপদী প্রাণী বল! হয়। কারণ এদের ছুট] লম্ব। শু'ড় 

এবং আটট1 বাহু মাথ! থেকে নির্গত হয়। এই বাহুগুলিকে আবার কেউ কেউ পাও 

স্কুইড | 

বলে থাকেন। স্কুইড হচ্ছে শুক্তিজাতীয় অমেরুদন্তী প্রাণী। এদের দেহাকৃতি চোঞঙ ব! 

উপ্পেডোর মত। অমুজ্রে ভাসমান স্কৃুইডকে খুব ভয়ঙ্কর দেখার়। স্কুইডের ছুটা লম্বা শুড়ই 

শিকাঁরকে আক্রমণের জন্যে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়। এদের শরীরের পশ্চাৎ্ভাগে একজোড়া 

খন থাকে! এই পাখার সাহায্যে স্কুইড জলে ভেসে সাতার কাটতে পারে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় নান! জাতের স্কুইড দেখা বায়। এযাবৎ 
বিজ্ঞানীরা ৩৫০টি বিভিন্ন জাতীয় স্কুইডের বন্ধান পেয়েছেন.। ৬* ফুটেরও বেদী লব! 

প 
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স্কুইডও দেখা গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে নিউ ফাউগল্যাণ্ডের সমুদ্রে হট! স্কুইড 

ধর] পড়েছিল---তাদের দৈর্থা ছিল ৪৭ ও ৪০ ফুট। 
অধিকাংশ সময়ে স্কুইড সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। আবার সমুদ্রের এক যাইল 

গভীবেও সময় সময় এর! বাস করে। এরা একাকী জলের মধ্যে বিচরণ করে নাঃ 

ঝাঁক বেধে জলে ঘোরাফেরা! করে। কখনও কখনও একটা ঝাঁকে এক হাজারেরও বেশী 

স্কুইড দেখা গেছে। 
স্কইডের শিকার ধরবার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে-তাঁদের লম্বা শুড আর বাহু। 

এদের শুঁড় এবং বাহুতে অনেকগুলি শোষক যন্ত্র থাকে । শোষকয্যন্ত্রের সাহায্যে 
স্ুইড এমনভাবে শিকারকে বন্ধন করে যে, সেই ধন্ধনমুক্ত হয়ে শিকারের পক্ষে পালিয়ে 

' যাবার কোন উপায় থাকে না। বিভিন্ন জাতের স্ুইডের শোষক মন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে 
থাকে। কোন কোন জাতের স্কুইডের শোষক যন্ত্র এত ছোট হয় যে, সেগুলি সহজে 

দেখ! যাঁয় না। বড় বড় স্কুইডের শোষক যন্ত্রগুলির ব্যাস প্রায় আড়াই ইঞ্চির মত হয়। 
কোন কোন শোষক যন্ত্রে ম্থণ বলয় থাকে, আবার কোন কোন শোষক যন্ত্রের বলয় অতি 

কুপ্র ক্ষুদ্র দাতের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । আবার কতকগ্চলি শোষক যন্ত্র নখাক্কতি ধারণ 

করে। স্কুইড এই শোষক যন্ত্রের দ্বারা শিকাঁরকে শক্ত করে আকড়ে ধরে রাখে। 

স্ুইডের লম্বা শুঁড়ের গোড়ার দিকে কতকগ্চলি জাচিল আছে। সেই শুঁড় হট? 
দিয়ে স্কুইড শিকারকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, একটা শু'ড়ের আচিল এবং অন্তা শু'ড়ের 
শোষক যন্ত্র খাজে খাজে এমন শক্তভাবে আটকে যাঁয় যে, তাথেকে শিকারের রেহাই 

পাবার উপায় থাকে না--চাপের চোটেই শিকার নিস্তেজ হয়ে পড়ে । 

.. শিকারকে ভাল করে জড়িয়ে ধরবার পর স্কুইড. ভার ধারালো ঠোটের সাহায্যে 
তাকে খণ্ড খণ্ড করে উদরসাৎ করে। এদের ঠোটের শক্তি অসাধারণ। এই ঠোঁটের 
সাহায্যে এর অনায়াসে বড় বড় শিকারকে টুকৃরা টুকরা করে ফেলে । স্বুইডের চোখ ছটা 
মনে হয় যেন দেহের উপর আল্গাভাবে বসানো! রয়েছে । মাথাটি সোজান্মথজি দেছের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে । ৃ 

১৯৪০ নালে মাইকেল লার্ণারের পরিচাঁলনাঁয় আমেরিকান স্বাঁচার্যাল হিষ্রি নামক 
প্রতিষ্ঠান পেরু ও চিলিতে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। তারা! যেসব শক্ত ইস্পাতের 
তাঁর সমুদ্ে ফেলেছিলেন--তা এক জাতীয় স্কুইভ (707559106 0802ট 8৫579) 

ঠোট দিয়ে কামড়ে ছু-টুক্র1] করে ফেলেছিল। তাছাড। তার! সামুদ্রিক প্রাণী ধরবার জন্যে 
যে বর্শ। ব)বহার করেন, তাঁর শক্ত কাঠের কাটি কামড়ে ছ' খণ্ড করে ফেলেশএমনই এদের 
ঠোঁটের জোর । এই জাতীয় স্কুইভ সাধারণতঃ লম্বায় ১২ ফুট এবং ওজনে ৩০০ পা 

পর্বস্ত হয়। এদের পাল্লায় পড়লে অসহাঁর পিকারের অবস্থা সহজেই ঠা 
করা যায়। 
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বড় বড় মাছ, অন্যান্যি সামুদ্রিক প্রাণী, প্ল্যান্কটন ইত্যাদি স্কুইডের প্রধান খান । 
কোন কোন দেশে বঁড়শী ফেলে সামুদ্রিক টুনী মাছ ধরা হয়। স্কুইডের একটি লোভনীয় 
খাদ্ঠ হচ্ছে টুনী মাছ। বিড়শীতে বৈধা টুনী মাছের মাথা বাদ দিয়ে স্কুইড বাদবাকী 
অংশ খেয়ে ফেলে । অবশ্ঠ বেশীর ভাগ সময় এরা সমুদ্রের মধা অংশেই শিকার ধরে 
থাকে । তীরের কাছাকাছি এসে এর! শিকার ধরে কম। 

শিকারের দেখা পাওয়া মাত্র এর একেবেকে ধীরে ধীরে শিকারের দিকে 
অগ্রসর হয়। তারপর শিকার নাগালের মধ্যে এলে কিছুটা পিছু হটে-তারপর 
ভীব্রবেগে শিকারকে আক্রমণ করে । লঙ্ধ! শু'ড় দিয়ে জড়িয়ে শিকারকে কাছে টেনে এনে 
বাকী আটট] বানর দ্বাব তাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরে ঠোটের সাহাযো খণ্ড খণ্ড 
করে আহার করে। পুর্ণ জোয়ারের সময় এরা সাধারণতঃ শিকার ধরবার জগ্টে তৎপর 
হয়, কারণ তখন প্রচুর মাছের সঙ্ধান পাওয়া যাঁয়। শিকার যদি কোনক্রমে একবার 
পালিয়ে যায়--তবে এর সময় সময় তার পিছু ধাওয়া করে; কিন্তু তাতেও বার্থ হলে 
অন্ত শিকারের সন্ধানে তৎপর হয়। 

ফ্লুইডের শরীরের প্রধান অংশ একটা শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত থাকে । 

আবরণ স্কুইডের আত্মরক্ষার সহায়ক । দেহের প্রধান অংশে অনেক ছিদ্র খাকে এবং 
সেগুলি থাকে জলে ভি। এদের মাথার পিছনে গলার কাছে ফানেলের মত ছোট একটা 
নল থাকে । এই নলটাকে বলা হয় সাইফন। এই সাইফন দিয়ে স্কুইড শ্বাসক্রিয়। 
চালায়। স্কুইড শরীর সঙ্কুচিত করলে শরীরের জল-ভতি ছিত্রগুলির উপর চাপ পড়ে 
এবং জল তখন সাইফন দিয়ে পিচকিরির মত সবেগে বেরিয়ে যায় এবং এর ফলে স্কুইড 
দ্রুতগতিতে চলবার ক্ষমতা পাঁয়। সামনে-পিছনে, ডাইনে'বায়ে-ষে দিকে ইচ্ছা স্কুইড 

চলতে পারে। সাইফনের মুখটাকে এরা ইচ্ছামত ঘোরাতেও পারে । সাইফনের মুখটা 
যে দিকে থাকে_-এরা তার ধিপরীত দিকে গ্রুত বেগে চলবার শক্তিলাভ করে। প্রয়োজন 

হলে ঘণ্টায় এর! কুড়ি মাইল বেগে চলতে পারে। 
শিকার ধরতে স্কুইডের কোন ক্লান্তি নেই। কোন কোন সময় দেখ! যায়, দশ- 

বারে। বারের চেষ্টায় এর! শিকার ধরেছে । অনেক সময় শিকার ধরা এবং আত্মরক্ষার 
জগ্চে স্কুইড বিচিত্র কৌশলের আশ্রয় নেয়, সময় সময় এর। শিকারের আশায় সমুদ্রের 

তলায় নেপ্টে পড়ে থাকে । তখন পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে ফুইডের দেহের রং এমন 

ভাবে মিশে যায় যে, শিকারের বোঝবার উপায় থাকে ন। যে, শক্র কাছেই আছে । শিকার 
নিশ্চিন্ত মনে কাছাকাছি 'এলে স্কুইড তাঁকে আক্রমণ করে। এই কৌশলেই স্কুইভ 

অবার শক্রকে ফাকি দিয়ে আত্মরক্ষাও করে থাকে । | 

] ঝ্ুইডের দেহের বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমত! খুবই অদ্ভুত। ঘন ঘন এদের দেহের 
বদলায় । সাতার কাটবাঁর সময় এদের গায়ের রং থাকে বাদামী ওলাল। আবার 
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[শিকার ধরবার সময় শরীরের উজ্জল রং অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পাওুবর্ণ ধারণ করে। 

এই বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতার জন্যে স্কুইডের আত্মরক্ষা! ও খাগ্য সংগ্রহের সুবিধা! হুয়। 

স্কুইডের দেহে রগ্চক পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে এবং ভাদের সক্ষোচন এবং প্রসারণে 

দেহের রঙের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই রঞ্জক পদার্থপুর্ণ কোষের পরিবর্তন পেশীতন্তর 

ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 

স্কুইডের শক্রদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে-তিমি এবং জেলী ফিস। কখনও কখনও 

স্কুইড নিজের জাতভাইকেও উদরসাৎ করে। শক্রর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জঙ্খে 

এর! একরকম কালির মত পদার্থ শরীর থেকে জলে নির্গত করে দেয়। ফলে জল 

এমন ঘোল। বা কালো হয়ে যায় যে, শত্রুর পক্ষে স্কুইডকে তাড়া করা আর সম্ভব হয় না। 
সেই ফাকে স্কুইড নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কালি চামড়ায় লাগলে 

যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ! 

স্কুইডের দেহ থেকে আলো নির্গত হয়। এদের দেহস্থিত ফটোফেোর নামক ক্ষুঞ্জ 
গুপ্র যন্ত্রের দ্বারা এই আলে! উৎপন্ন হয়। কোন কোন ফটোফোরের ব্যাস ০১ ইঞ্চির 
ত্রিশ ভাগের এক ভাগ আবার কোন কোনটির ব্যাস হয় আধ ইঞ্চি বা তারও বেশী। 
কোন কোন স্কুইডের দেহে কুড়ি বা তারও বেশী ফটোফোর থাকে, আবার কোন 

স্কুইডের শরীরে থাকে ১০০-এরও বেশী ফটোফোর। জাপানে একজাতের ফায়ার ফ্লাই 
স্কুইড (৬/209501019 50110111215) পাওয়া যায়। এদের সর্বশরীরে অসংখ্য ফটোফোর 

আছে। এব! জোনাকীর মত উজ্জর্গ নীলাভ আলো বিকিরণ করে। 

.. স্কুইডের বাবসা করে মানুষ অর্থও উপার্জন করে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে 
ব্যাসকভাবে স্কুইড শিকার করা হয়। স্কুইডের মাংস সামুদ্রিক মাছ ধরধার চার বা টোপ 

হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া স্কুইডের মাংস কুকুরের খাস্ভ। পৃধিবীর কোন কোন 
অঞ্চলে মানুষও নাকি স্কুইডের মাংস খায় । জাপানে প্রতি বছর প্রচুর স্কুইড ধর! হয়। 

জাহাজ থেকে বিশেষ এক ধরণের কড়াবিহীন বড়শীর একপ্রান্তে ভারী কোন বস্তু 

ধেঁধে জলে ফেলা হয়। খাবারের লোভে এসে স্ুুইড বঁড়শীতে বি'ধলে তাকে টেনে 
জাহাজে তোলা হয়। সাধারণতঃ এভাবেই স্কুইড ধরা হয়। সুগন্ধি দ্রব্য তৈরীতে অস্বর বা 
আযান্ব।রগ্রীঞজের যথেষ্ট চাহিদা আছে। অস্বর প্রয়োগে সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাস অনেক দিন 

পর্বস্ত অক্ষুন্ন থাকে । এই অন্বর উৎপন্ন হয় স্কুইডের শক্ত ঠোটের চারধারে । স্পার্ম- 
হোয়েল নামক তিমির একটি প্রিয় খাদ্য হচ্ছে স্ুইড। বোধ হয় সে জন্যেই স্পার্ম- 
হোয়েলের অস্ত্র থেকে আ্যাস্বারগ্রীজ বা! অন্বর পাওয়া! যায়। ॥ 

প্রীমনোরঞ্দ ক্র ৃ 



বিবিধ 
টাল। পার্কের শিল্পমেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান ভারতী, পিপল্স্ পার্রিশিং হড়িস, শ্কাশান্াল বুক 

পরিবদের স্টল এজেন্সী, এশিয়া পারিশিং হাউস, ওরিযেন্ট 
সম্প্রতি কলকাতার টাল! পার্কে যে শিল্পমেলার লংম্যান্স্ ও বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ (বিংশ 

অচ্ষ্ঠান হয়, সেখানে ১১ই মার্চ থেকে ইশ শভাী )এই সংস্থাগুলির প্রকাশিত" গ্রন্থাদিও 
এপ্রিল পযন্ত ম|সাঁধিক কাঁপল বঙ্গীয় বিজ্ঞ/ন স্টলে রাখা হয়েছিণ। সর্নসমেত চার-পাঁচ শত 
পরিষদ বিজ্ঞান প্রচারের জন্তে একটি স্টপের টাকার পুস্তক-পুস্তিকা বিব্রীত হয়। 

০০০০০ 

স্টলের ভিতরে অধ্যাপক সতোক্্রনাথ বসু । 

য়োজন করেছিলেন | স্টলটিতে বিজ্ঞান স্টলটি বিন! ভীড়ায় পরিষদকে দেওয়ার জস্তে 
[সম্পফিত পুস্তক-পুত্তিকাদির 'প্রদর্শন ও বিক্রপ্নের পরিগদ শিল্পমেলার কর্তৃপক্ষের নিকট কুতজ্ঞ। 
ব্যবস্থা ছিল! পরিষদের নিজের ছাড়াও বিশ্ব কর্তৃপক্ষের তারাপদ চক্রবর্তী, নির্ল পিংহ ও 
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অধীর ভদ্র তাদের সহযেগিওার জন্তে পরিষদের 

ধন্যবাদাহ। স্টলটির পরিচালনায় আধিক সাহাধ্য 
করে. পিপল্স্ পাঁরিশিং হাউসও পরিষদের ধন্যবাদ্- 
ভাজন হয়েছেন। 

স্টলটির সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে খাঁর 

বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের 

নাম £--দিলীপ খু, জয়স্ত বসু, সুভাষচন্তর রায়, 

শুভেপু দত, মশাল কমকার, পন্তোষ সরকার, 
সুব্র৬ দাঁস, সুশীল সেনগুপ্ধ, তরুণ সেনগুপ্ত ও 

বিমানকৃমার রায়। 

রেডারে রকেটের গতি পর্যবেক্ষণ 

ত্রিবান্ত্রম--থুথা রকেট ঘাঁটি হইতে ১৬ই এপ্রিল 

চুইটি পকেট উৎক্ষেপণ করা হয়| 
খাটির ডিরেক্টর ডাঃ মুতি জানীন যে, রেডাঁরের 

ক।র্ধকাঁরিতা পরীক্ষার জন্ত রকেট দুইটি উৎক্ষেপণ 
করা হইয়াছিল । পরীক্ষা সফল হইয়াছে 

রকেট দুইটি ১৮,৮** ফুট পর্বস্ত উঠিয়।ছিল। 
প্রথম রকেটটির গতি রেডারে ঠিকমত ধরা 
পড়েনাই। পরেরটির গতি ধর! গিক্লাছিল । 

ভারতে বসম্ত-নিমূ্ল অভিবাল 

বসস্ত-নিমূলি অভিযান কাঁর্ধন্থচী অনুযায়ী সমগ্র 
ভারতে শতকরা গ্রাস» ৫* জন অধিবাপীকে টিকা 

দেওয়া হউয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্রাশাসিত 

এলাকা ১৫৭টি বসস্ত-নিমুলি ইউনিট কাজ 
করিতেছে। 

টিকা লওয়ার ব্যাপারে পাঞ্জাবের স্থান 

সর্বোচ্চ-সেখানে অধিবাসীক্দের মধ্যে শতকরা 
৮৪২৪ জন টিকা লইয়াছেন। দ্বিতীক্ব স্থান লাভ 
করিয্নাছে জন্মু-কাশ্শীর ও দিশ্লী--শতকরা ৮* জন | 

ভারতে হাতঘড়ি তৈরীর কারখান। 

একটা হাতঘড়ির কদর অনেক। ফ্যাশানি- 

দুরস্ত মহিলারা গল্পনার বদলে আজকাল হাতধড়ি 

| ১৭শ বধ, ৫ম সংখ) 

ব্যবহার করে থাকেন! আবার অনেক সৌঁখীন 
ব্যক্তি আছেন," ধাদের ক্যাপেগারের প্রম্নোজন 

মেটে হাতঘড়ি থেকে! হাতঘড়ির ভিতরেই 

পাওয়া য।বে--সাঁল, মাস, তারিখ, দিন ইত্যাদি । 

কিস্তু সাধারণভাবে ঘড়ি ব্যবহারকারী চাঁন এমন 

একটি জিশিষ, যেটা সময় ঠিক দেবে এবং চট কলে 
খারাপ হযে বাবে"না। এক কথাম় যার উপর 

নির করা চলে। 

হাঁতঘড়ির চাহিদা! এখনই বছরে ২৭ লক্ষ । 

চাহিদা বাড়তেই থাকবে। হাতঘড়ি এখন 

এদেশেই তৈরী হচ্ছে । একটি জাপানী কোম্পানীর 

সহযোগিতায় প্রথম হাঁতঘড়ির কারখানা স্থাপিত 

হয় ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে, ব্যাঙ্গালোগে 

হিন্দস্থান মেশিন টুল কারখানায় 

একটা ঘড়িতে সাধারণতঃ ১৫০টি ছেটি ছোট 

অংশ থাকে--এখন এর শতকরা ৫ ভাগ এদেশেই 
তৈরী হচ্ছে। আর তিন-চার বছরের মধ্যেই 

বাঁকী ৫* ভাগও এদেশে তৈরী হবে। 

তিন কোটি টাকা ব্যন্ে নিমিত এই কারখানায় 

দিনে এক হাঁজার হাতঘড়ি তৈরী হতে পারে। 

প্রয়োজন হলে এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী, অর্থাৎ 

প্রতিদিন তিন হাজার ঘড়ি তৈরী করা যেতে 

পারে। এখনই এখানে হাঁজারখানেক কর্মী 

কাজ করেন। ভবিষ্যতে কাজ বাড়বার সঙ্গে 

সঙ্গে ১* হাজার কর্মীর অন্নসংস্থান হবে এখানে । 

বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিক্নে ঘড়ি তৈরীর সুঙছা 

কাঁজ মহিলাদের হাতেই গ্ন্তভ। এই কারখানায় 
তৈরী ঘড়ি, দেখতে ভাল, চলে ভাল এবং 

দামেও সন্ত । ৃ | 

বোশ্বাইয়ে আরও ছুটি হাতখড়ি তৈরীর 
কারখানা আছে। 'সেগুলি বেসরকাঁরী। স 

মিলিয়ে আর ছু-বছরের মধ্যে আমাদের দে ূ 

চাঁর-লক্ষ ঘড়ি তৈরী'হবে আর কারখানাগুলিতে | 
পুরোদষে কাজ আরস্ হলে তৈরী হবে ১২ লক্ষ। 



ক 
রা 

মেঃ ১৯৬৪ | 

রবীজ্ পুরস্কার / 

আকাশ ও পৃথিবী' নামে বাংলায় বিজ্ঞান 

পুদ্তকের জন্য বর্তমান বৎসরে রবীন্ পুরঙ্কার 

লাভ করিয়াছেন মৃডুযু্জয়প্রসাঁদ গুহ | কৃষ্ণনগর 

কলেজের রসায়নশ।স্কের প্রধান অধাপক ডাঃ গুহ 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ 

ও শ্রীন্থের রচধ়িতা | সাহার * “জড় ও শক্তি' 

নামক পুস্তকের প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ; 
পেট্োলিয়।ম' ন।মক পুস্তকটি বিশখভার হীর “বিশ্ববিদ্ভা 

সংগ্রহ সিরিজে স্থান পাইযাছে। "জান ও 
বিজ্ঞান' এবং অন্তত প্রকাশিত ঠাহার প্রবন্ধের 

সংখাঁও কম নম়। 

ডাঃ গুহ্র জন্ম গলে ময়মনসিংহ 

জেলায়। কৃতাঁ ছাত্রবূপে তাহার নাম ছিল। 

এম এস-সি পরীক্ষা তিনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় 

১৯১৯ 

স্থান অধিকর করেন । তিনি ১৯৫২ সালে গ্রিফিথ, 

সেমোরিয়াল পুরস্কার এবং ভেষজ-উদ্ভিদ সম্পকে 

গবেষণ।র জঙ্ ১৯৫৫ সালে কলিকতা বিশ্ব- 

বিদ্বালগ্নের ডি-ফিল্ ডিগ্রী লাভ করেন। 

চোখের ছানি অপসারণের যন্ত্র 

আক্ত্রেপচায়ের দ্বরা চোখের ছানি সারিয়ে 

তোঁলবার কাঁজ দু-শ' বছর ধরে শল্যচিকিৎসকদের 

জানা থাকলেও কাঁজটা কঠিন অস্ত্রোপচারগুলির 

অন্ততম | সম্প্রতি মস্কোর শল্যচিকিৎপাঁর যন্্রপাতি- 

গবেষণাগাঁরের বমীরা সেমিকপাক্টরের ভিত্তিতে 

বিবিধ ১০১০ 

'এমন একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন, যাঁর দ্বারা সহজে 
এবং অত্যন্ত নির্ভরখোগ্যভাবে চোখের ছানি 

অপপারপ করা হচ্ছে! এই বক্সের সাহাযো চোখের 

লেন্গ্টিকে শৃন্টাঙ্কের নীচে ২১ ডিগ্ভি (সষ্টিগ্রেড 
তাপমাত্রায় হিমাযি” করে নিবিগ্ে জানি অপসারণ 

কর! হষ। 

দক্ষিণ মের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 

দঙ্গিণ মেরু অঞ্চলের রহন্তা উদঘাটনের চেষ্টা 

চলছে বহুকাল থেকেই। আমেরিকার উইসকনপিন 

বিশ্ববিষ্ালক্বের ডাঃ চাস আর. বেইলী তখা 

স্ধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ মের 'অপ্গলের বিভিন্ন 

কেন্দ্রে ছু-বছর নদ্ব মাস কটিয়ে এসেছেন। এর 
মধ্যে এ চিরতবারারত অঞ্চলের যে অংশে শীই- 

কালে শুর্ধালোকি একেবারেই দেখ! মায় ন।, সেখানে 

তিনি দশ মাস কাটিয়েছেন । ডাঃ ঝেষ্টলী বলেছেন 

যে, এই অঞ্চলের বরফের স্তর নয় হাঁজার ফুট পুরু। 
এই অঞ্চলের ৪৫০”*০* বর্গমাইল স্থানে প্রতি বছর 

গড়ে ১৭৫ ফুট বরফ জমা হয়ে খাঁকে এবং এইট 

অঞ্চলে সারা বছরেই তপমাত্রা থ|কে হিমাঙ্কের 
নীচে, মধ্যতাগে খাকে হিমাঞ্ছের ৬৭ ডিগ্রীরও 
নীচে । 

দক্ষিণ মেরুতে আমেরিকা সহ পুিবীর প্রায় 
বারেটি রাষ্ট্রে স্থায়ী গবেষণা-কেন্্র রয়েছে। ডাঃ 

বেষ্টলী দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফ সম্পর্কে বলেছেন 
যে, এ বরফ কমছে, না বাড়ছে অথবা! একই. 
রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। 



আ।বছণ 
বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চগার প্রসার সাধনের 

উদ্দেশ্টে প্র/য় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞ/ন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উদ্দোশ্তে মাতৃভষর মাঁধামে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 

পরিষদ "জান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকা খাঁনা শিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাঁড়' 

সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 

সাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বরধধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । এখন 

দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর অন্প্রসারণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগৃহ, 
সংগ্রহশালা, যন্তরপ্রদর্শনী প্রড়তি স্থাপন করবার প্রষ্বোজনীয়ত1 বিশেষতাঁবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 

ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দুরের কথা, ৫দনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম 

পরিচালনেই অন্বিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থামিত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 

পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রত্নোজনীয়তা অপরিহার্য হতে উঠেছে। 

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশে কলকাতা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের আলুকূল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ ট্রাটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রু করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন 
প্রচুর অর্থের প্র্বোজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা 

রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ.সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংশ্কৃতিক 

প্রতিষ্ঠনিকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশাহ্বরূপ অর্থ দান 

করে আমাদের উৎসাহিত করবেন। 

[ পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হুবে ] 

২৯৪।২।১, আচার্য প্রকুল্চন্ত্র রোড, ৃ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু 

কলিকাতা--» সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 

সম্পাদক" জ্রীগোপালচজ্ ভট্টাচার্য | 
জীদেবেজদা বিশ্বীদ কতৃক ২৯৪1২1১, আচার্য গ্রকল্লচন্্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 

৩৭1৭ হ্নিয়াটোল| লেন কলিকাতা। হইতে প্রকাশক কর্তৃক মৃঙজিত 
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সপ্তদশ বর্ম ভন, ১৯১৬৪ 
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হঠ মংখ্যা 
হিস ছি পর ও 8 কপাপরই সপ 0.০ ৪ ক্র, জজ 

শ্রীআশুতোষ স্মরণে 
শ্রপ্রিযদারগ্জন রাখ 

বাংল] দেশে উচ্চশিক্ষ! বিস্ত।রের প্রষাঁসে এবং 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্থালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞ/নের বিবিধ 

শাখার উচ্চতম শিক্ষাবিধ(ন ও গবেসণ। প্রব্তনে 

সর আশুতোষ মুখে|পাধায়ের অপাধারণ কষা তত 

থাকবে ইতিহাসে চিরখ্মরণীয় হয়ে। শুধু পণীক্ষ। 

গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের কেন্দ্র থেকে তিনি 

কণ্িকাত। বিশ্ববিগ্ভালিঘকে পরিণত করে গেছেন 

বিশ্ববিদ্তার শিক্ষা! এবং গবেসণাঁর নিকেতনে । জাতি 

গঠনের প্রচেষ্টায়, দেশের বাষ্্নৈন্িক, সমাঁজ- 

নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাই যে প্রধান 

সন্বলঃ এ-সম্ধন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ । 

তাই কলিকাত| বিশ্ববিগ্ঘলিয়কে করেছিলেন 
তিনি তার দেশ ও দশের সেবার কর্মক্ষেত্র । 

রাজনৈতিক আন্দোলনের তুমুল কোলাহল এবং 

শাধান হা সংগ্রামের অশান্থ পরিবেশ 513 তা্টি- 

কুশল, বলি বিচারব!দ] মনকে বিচপিত বা লক্ষা- 

প্রগ করতে পাবে নি। কিন্তু সংগ্রামে তিনি কখনো 
পরাঙ্াগ ছিলেন না। 

বিশ্ববিগ্থালয সংক্াস্থ টাক।কড়ির বা।পা্ ও মন্ান্ত 

বিষম নিষে প্রাষ সার! জীনন অবিবাষ সংগ্রাম ছিল 

ভার একপকার *দনন্দিন কাজ বিশবিছালয়ের 

পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনত। রক্ষা ছিলেন তিনি 

অসাধারণ সম্কক। এই প্রসঙ্গে মহাধিপাল লর্ড 

লিটনেধ নিকটে তার বিখ্যাত খোল! চিঠির কথ 

এ যুগের অভিজ্ঞদের মধ্যে কারো অবিদিত নয় | 
টার নিভাক উক্তি “71650010 9750 05600] 

9125৮” এখনে] 

অনেকের কানে বেজে ওঠে | এই রক্ষামন্ত্রেই তিনি 

বিদেশী প্রকার সঙ্গে 
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দীক্ষা দিয়ে গেছেন তার দেশবাসীকে | তরি এই 

মহত বাণী এখন একপ্রকার ইতিহাসের সামিল 

হয়ে গেছে। ৃ্ | 

সার আঙচতোষ শুধু জানে, গুণে ও কমে মভাশ 

ছিলেন না, তর চেয়েও ভিনি ছিলেন কিছু বেশী। 

ভিনি ছিলেন গুণগ্রাহ]ী। ভারভবর্দের যেখানে খে 

কোন গুণী বা জ্ঞনীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, 

তাদের তিনি আমস্ত্রণ করে নিযে এসেছেন কণিকা 

বিশ্ববিদ্বালয়ে অধা।পন] ও গবেষ্ণ।র কাজে । সর 

ন্রপরিচাঁলনা ও পূর্পৃষ্টির ফলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
দরবারে অল্পকাঁলের মধ্যেই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠ। লাভ করে, একটি বিশিই শিক্ষা এবং গবেষণার 

“কনর হিসাবে । তার নিনাচন-ক্ষম হ। ছিল 

অসাধারণ । দৃষটান্তব্বরূপ এখনে র|ইপতি রাধ|কক্টান, 

অধ্যাপক বামন এবং ডাঃ গণেশপ্রস।দেখ শাঁমোগ্েখ 

কর| যায়! কলিক। »| বিশ্ববিদ্াালয়ই ফিস এদের 
সবার প্রথম জীবনের কমন্সেত্র। শিক্ষার তে 

অধা।পক শির্াচনে জি, ধম, সম্প্রদ।র বা! প্রদেশ- 

গত কোন বিশিষ্ট দাবী তার পাছে আমল পেতে 

দেখি নি। তার বিরুদ্ধে স্বজন ও আশ়্িতপ্রীতির 

একটি অভিযোগু প্রা শোনা যেত। তাঁর 

সহম্িভূতি ও ন্নেহ-ভালবাঁসার সুযোগ নিয়ে সময় 

সময় ছু-চাঁরজন অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত ব্যক্তি যে 

বিশ্ববিষ্ঞালয়ের অধ্যাপনার' ক্ষেত্রে প্রবেশ-পত্র 

পেয়েছেন, একথা অস্বীকার করা যায না! কিন্তু 

এনধপ বাক্তির সংখা! যে নিতান্তই কম, তাও 

মানতে ইবে। বর্তম্ধন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এর 

চেয়ে বহুগুণ অন্থণযুক্ত বাক্তিও সদসর্বপা শির্বাচিতত 

হচ্ছেন, তা কারে! অবির্দিত নয় | ফলে, বহু উপযুক্ত 
উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন 
কাজ নিয়ে এবং যার! বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ 

করে ও গবেষণ|ম কৃতি লাভ করে দেশে ফিরেছেন, 
তাদের পক্ষেও দেশে উপযুক্ত কাজ পাওয়া হচ্ছে 

কঠিন। অনেকে তাই ফিরে যাচ্ছেন বিদেশে । 

এটা ফি দেশের পক্ষে কম কলঙ্কের কথা । আজ 

গান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বধ, ৬ঠ সংখ্যা 

যদি [বর বেচে থাকতেন, এবধপ অবস্থা- 

বিপর্যয় কি সম্ভব হতো? অথচ দেশের যাঁরা আজ 

কর্ণধার, তারা তো সর্বদ। তারস্বরে বলে বেড়ান 

যে, “ঘশে উপযুক্ত লোকের নিতান্তই অভাব। 
দশের প্রায় সকল শিক্ষিত বেকার যুবকদের মুখে 

একই অভিযেগ আজ শোনা যায়--“সুপারিশ 

বা মুরুব্বির জের ন! থাকলে এবং নির্বাচনী কমিটির 

সদণ্ডের সঙ্গে দেখ! করে তাদের শুতদৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে না পারলে এদেশে শুধু গুণগরিমার জোরে 

চাকরী জোটে না। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটির 

বৈঠকের পূর্বেই কোন্ প্রার্থাকে নির্বাচিত করতে 
তবে, ঠা একপ্রকার স্থির করা থাকে, কমিটিও 

বৈঠক হষ শুধু বিধিবিধ|নের মর্যাদ| রক্ষার জন্টে _ 

যাঁকে চপতি কথা বল! হয় গলেফাফাছুবস্ত কর|'।” 

কিন্ত আতোষের আমলে আমরা গুণের গৌরব 
এবং অমাদর দেখেছি সবচেয়ে বেশী। আশুতোষের 

নির্দেশে নিমেছজিও কলিক|তা বিশ্ববিদ্ঠালযের 

অধাপকদের কৃতিত্ব ও কীতিকলাপ ইচ্ছে এর প্রকুষট 

প্রমাণ। এর কোন ফিরিস্তি দেবার আবশ্যক আছে, 

মনে করি না--কারণ একথ। সকলেই একবাক্যে 

দ্বীকর করতে রাজী হবেন। 

তেজন্বী, নিভাঁক ও ম্বাধীনচেতা! পুরুষ বলে 

ছিল আগুতোষের খা।তি। কোন বাঁধাবিদ্ব এবং 

প্রতিকূলতা তাঁকে কখনে| লক্ষ্যত্র্ট করে নি, কারো 

অসজ্োষ বা বিরুদ্ধ/চরণে--সে উচ্চপদস্থ রাঁজ- 

পুরুষের তরফ থেকেই হে।ক কিংবা সংঘবদ্ধ বিশিষ্ট 

ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকেই হোক- তিনি কখনো 

বিচলিত হন নি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কৌতৃহল- 
জনক থটন। এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। 

এক সমস্ন কলিকাতা থেকে সিমলা যাবার অথবা! 

সিমলা! থেকে কলিকাতায় ফেরবাঁর রেলপথে একটি 

প্রথম শ্রেণীর কামরায়. সার আশুতোযের সহযাত্রী 

ছিলেন একটি উচ্চপদস্থ মিলিটারী কর্মচারী | একজ'র 
ধৃতিপব! দেশী কালা! আদমী প্রথম শ্রেণীর কাঁমরা 

(রলপথে চলবে এবং তারই সন্থযাত্রীরূপে ভাঁঝে। 



জুন, ১৯৬৪ ] 

যেতে হবে, এই অবস্থাটি $ ইংরেজ প্রভুর মোটেই 

মনঃপুশ হচ্ছিল না। রাত্রে যখন আশুতোষ খোলা 

গাঁয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাঁর নাকের ডাকে সাআাজ্য- 

বাঁদী ইংরেজপুঞ্জবের মেজাঁস গেল গরম হষে। সে 
করলো। কি--সাঁর আশুতোষের বিছ্বা।স।াগরী মেটা! 

চটি ছুখ!শি জানালা গলিয়ে দিল বাইরে ফেলে। 

মাঝ রাতে উঠে আশুভোন শৌচাগারে যাবাপ জগ্ঠে 
চটি খুঁজে পান না । এই কর্মটি কার, তা বঝত5 

তাঁর দেরী হলো না। ভিশি তধন আস্তে আস্তে 

এ সাহেব যাত্রীর কোটটি কাঠের গায়ের হক থেকে 

তুলে জানালা দিয়ে বাইরে দিলেন ছু'ডে! সকাঁল- 

বেলা সাহেবপুক্গব কোট না পেয়ে চামেচি উঃ 

করলেন--৬৬176165 15 005 5080, ৬৬1)61০ 15 17]% 

০০৪৮ ?--আ মার কোটি কোথান্। আমার কোট 

কোথায়? সার আভশ্ুতে।ম শায়িত অবস্থা থেকেই 

গভীরভাবে তার জবাব দিলেন_-০৭: 0০991 

[185 £01)8 (09 18৪001) 

তোমার কোট গেছে আমার জুঁঠেো আনছে 
শ্বতাঙ্গ প্রভুটি দেখলেন, এ বঙ শক্ত লোকের পজ্!ন 

পড়েছেন। তাই আগ বে 

বুদ্ধিমানের মত চুপ করে রইলেন । ৩খনকাঁপ দিনে 

অ।গশুতোষের মত পুরুমসিংহেপ পক্ষেই এটা সম্ভব 

ছিল। গল্পটি আমার শোন] । 

অধিপাল (৬:০-0191)061101) হিসাবে 

কলিকাঁতি। বিশ্ববিষ্থালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ 

করে আশুতোষ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পথ দেন 

উন্মুক্ত করে। ফলে, অগ্নকালেত মধ্যে বহু জুল- 

কলেজ প্রতিষঠিত হয এখ' বছর বছর বহু ছাত্র 

বিশ্ববিদ্ঞালয়ের বিবিধ পরীক্ষা উত্তীণ হতে থাকে । 

সরকারী ও বেপরকারী ইংবেজ মহলে এতে এক- 
প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়| কারণ তাদের আশঙ্কা 

হলো, এতে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন মাবে 

বেড়ে। তাই সিনেটের বহু ইংরেজ সদন্ত ও 
তাঁদের অনুগামী আরে! কয়েকজন বাঙ্গালী সদশ্য 
মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান রক্ষার অজুহাতে 

9 9[0০9০5--অর্থ।ৎ 

গোলযোগ ৭ 

আশুতোব স্মরণে ৩২৩ 

একটি প্রস্তাব পেশ কগলেন। এই প্রস্তাবের 

উত্থাপক ছিলেন ঢাঁকা কলেজে অধ্যক্ষ আচিবজ্ড 
সাহেব! প্রস্তাবটি ছিল--[)6 5617805 ৮1০৪ 

10) 21211102191 00107001 06035563 
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অর্থাৎ খিশবিগ্ঞাপিয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর 

সংখ্যাধিকা সিনেটের পক্ষে একটি আতিষ্কের কারণ 

ইয়ে উঠেছে ইত্যাদি "| প্রস্তাবটি ছিল বিধি- 

বিধানে অসিদ্ধ। কারণ, বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের প্রধান 

উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার বিস্তার । সিনেটের অধি- 

বেশনে যখন আচিবল্ড সাঁঙেণ এই প্রস্তাব উত্থাপন 

করবার এগ্ঠে দাড়ালেশ, ৩খন আশুঠোষ সভাপতি 

হিসাবে শিদেশ দিলেন থে, এ প্রস্তাব বিধি ও 

শিষমপিরুদ। 5 স্তর এর উখাপনের অন্মি 

দেওয়। "যত পারে শ!। ঠিশি আচিবল্ডকে শা 

পন বললেশ। আ।চিবল্চ সাহেব ঢাকায় ফিরে 

গেশে সেখানে সার সহকমী অধা!পকের] ভার 
প্রস্তাবের শেচিশীপ্র পরিণাঁমের কারণ জানতে 

চাইলেন । আচিবল্য তার উত্তরে মে খেদৌক্তি 

করেছিলেন, তা শিষ়ে আমরা ধন আমাস। করতাঁম। 

কিংবাস্তী ছিল যে, আচিবল্ড বলেছিলেন 

0180 17101) তত 176 00 516 00) 

934] 586 ৫০/৮৮--অর্থাৎ সেই কৃষ্ণকায় স্ুল 

বাক্তিটি আমাকে বসতে বলণেন এবং আমি বসে 

পড়লাম। 

আর একটি বিশে ঘটনার এখানে উল্লেখ 

করবো | একথা হয়তো কারো অজানা নয় থে, 

সার আ।থিভামের সনিনন্ধ অভরোধ ও আবেদনে 

পার তারকনথ পাপিও ও সার খাসবিহারী ঘোঁষ 
কলিকা ও বিশ্ববিছ্যালষে বনু পক্ষ টাকা দান করেন, 

বিজ্ৰাণ কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠ। ও বিজ্ঞানের অধা।পক 

নিষুক্তির জন্তে। পরবতী কালে খয্বরার রাজার 

কাছ থেকেও কয়েক লক্ষ টাক! তিনি সংগ্রহ 

করেন। এসব টাকার দানপত্রে ধে সব সর্ত 

লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে একটি বিশেষ সর্ত 



চা 

হচ্ছে-ভারতীত্ব ভিন্ন অগ্ঠ কৌন ব্যক্তিকে বিশ্ব 

বিছ্ালয় বিজ্ঞান কলেজে অধ্য।পকের পদে নিযুক্ত 

করতে পারবেন নাত 076 0700 117019105 

51)081]10 106 611011)16 101 01702 010165501- 

$1)105. সার আশুছেস যখন ইংরেজ সরকারের 

কাছে বিজ্ঞান কলেজ পধিচাপন।র জন্তে মাহা 

প্রার্থনা করে আবেদন পাঠান, তিখণ বড়ল।ট লড 

£ডিগজ (কণিকা বিশ্ববিগ্থালসের হদাশীস্তশ 

মহ|ধিপাল ) € £কম্টাস সবকাখের শিক্ষা সম্পাদক 

(ছএ৪০৪০6107) 98016081%) মি: সাপ উপপিউক্ক 

সর্ত দেখে এ আবেদন পত্র পাখলেন দপ্তরখানার 

নর মধ্যে চাপা দিষে। কেন সাহাধা দানের 

অ।শ।ভখসার ইঙ্গিত পাওয়। গেল না। উত্তরে 

জানানো লো গভণমেন্টের অথ।ভান| সার 

অ।শুতোয যখন লও হাডিগকে এই বিষষ্ে চিঠি 
দিলেন, তাপ উত্তরে গড হডিগ্র আশ্চশোঁষকে 

লিখলেন “আপনি কি মনে করেন শিক্ষার ক্ষেতে 

বা জ্ঞানের রাজ্যে জাতি, ধম বা সম্প্রদারগত 

কৌন ভেদাভেদ থাকত5 পা? বিজ্ঞান কলেজ 

প্রতিষ্ঠার দানপতে একপ ভেধমুলক সতেগ অথ 

কি?” আ।ঠতাম ভার উত্তগে যে জবার দিলেন, 

এভরতবসী মাত্রেরই' গৌরনের বিষ । তিনি 

পললেন_ঙঠী সরতে জন্তে আমি শিজেহ দাষ্া, ওটি 

ইচ্ছে ভারতে দুই শেষ্ট বানী জগদীশচগ্র বত 

ও প্রফুল্পটপ্্র প|য়ের প্রতি গতর্ণমেন্ট যে অবিচার 

কপেছেন, তারই পরতুতর-4700515 25 100 16019 

60 076 01090107017 01851 59০ 178৮6 1061060 

0010 00 0৮001 011: 19650 50191901805, ]. 0. 

13096 8130 0, (0, 1২0৮. 

গসাপ্প আ্তাবের সাধিপেত ও সংস্পর্শে এসে 

তির বিপাটি বাক্তিক সঙ্বদ্ধে। আমার যে ধারণা 

ইয়েছিল, ভারই কিপিং পরিচয় দিয়ে লেখাটি শেষ 

করবো] গ্ডাতেই বলে পাখি, তার অযাচিত ও 

অপ্রত্যাশিত অন্গকম্প! এবং সহ্ান্ক্তভি না গেলে 

আমার জীবনে বৈজ্ঞাশিক গব্ষেণা করধার কোণ 

জ্বীন ও বিজ্ঞান 
/ 

[ ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

সুবিধ! ঘটতে কিনা সন্দেহ | এখানে একটু ভূমিকার 

প্রয়োজন আছে। 

১৯১১ সালে এম এ. পরীক্ষা পাশ করে 

প্রেসির্তেন্গী কলেজে সবে গবেষণা সুরু করেছি। 

এমন সময় একদিন--তার দিন ছুই আগে আচার্য 

প্রযুলচঙ্্র বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন লেবদ্ষে- 

ট্নীনেে কাজ করতে গিলে এক দাঁরুণ দুর্ঘটনা 

ঘটে। উত্তপ্ত কড়। সাঁলফিউরিক আযপিডের পাত্র 

ফেটে চাথেকে আসিড ছিটকে চোখে-মুখে ও 

পড়ে। ফলে, একটি চোঁথ যাঁষ সম্পূর্ণ 
অক্মণা হয়ে এবং অপরটিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয । 

দখকাঁল হাসপাতালে চিকিৎসার পর যখন বালান 

ফিরি, তখন দৃষ্টি ছিল খুবই ক্ষীণ। ডাক্তারের। 
শসা দিলেন, কয়েক মাস বিশ্রামের পর কাজ 

চলব|র মত দৃষ্টি ফিরে পাব। সেউ বিশ্বাসে দিন 

গে।ণ। ছাড়া আর কেন কাজ ছিল না। বন্ধুবান্ধব 

সমঘ্ন সময় বই পড়ে শোনাতেন। ত্রমশঃ দৃষ্টিশক্তির 
কিছু উন্রঠি হলো, কষ্ট হলেও অল্প অল্প পড়াঁশোন! 

করতে আরম্ত করলাম | এখানে আর একটি কখা 

বলবাপ আবশ্ক আছে। যে দিন আমার দুর্ঘটন! 

ঘটে, তর দিন ছুই পরে সিটি কলেজে রসায়নের 

অধ্যাপক হিস।বে আমার কাজ গ্রহণের কথা 

ছিল। এ দুঘটন| পটায় আমার এক সতীথ ৬থন 

এ কাজে যোগ দেন। বছরখানেক পঞ্গে তিনি এ 

কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্ত্র খাঁধার ইচ্ছা! করেন। 

এমন সযয় কলেজের প্রিজ্িপ্যাল শ্রীহ্রশ্ঘচস্র মৈও 

মহাশয় একদিন অকন্মাৎ্ৎ আমার সতীর্থকে সঙ্গে 

করে আমার বাসায় এসে উপস্থিত। এসে বললেন, 

“আমাদের কলেজেই তো যোগ দেবার কথা 

ছিল আাপনার-_-সুতর।ং আপনার আপদবিপদে 

উৎ্কচিত হবার আমাদেরও অধিকার আছে। 

আপনার বন্ধু এখন চলে যেতে চান; স্তিগং 

আপনি নিজের কাজে এসে যোগদান করুন । এখণ 

তো আপনি কাজ চালাবার মত দৃষ্টিশক্তি ফিরে 

পেয়েছেন, সুতরাং কাজকর্মে মন ধন” কি 

হত 



রন, ১৯৬৪ | 

অপ্রত্যাশিত সমবেদনা ও এঁকীস্তিক শুভ কামন1 ! 
মৈত্র মহাশয়ের মহৎ হৃদগ্ধের দৃষ্টাত্তে আমি বিশ্মিত 

ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। বলা ধাহুলা, বাংল! দেশে তার 

মত ধর্নপ্র।ণ, হাদ্বান ও আদর্শ চপিত্রের* পুরু 

তখনকার দিনেও খুব কমই ছিল। সা আশুতোষ 
মুখাজার শতবাষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষো লিখিত 

বচনাষ উপরিউক্ত ব্যাপারের বর্ণনা আপাততঃ 

অবান্তর মনে হবে, কিন্তু পরের বর্ধিত ঘটনার সঙ্গে 

এর বিশেষ সন্বদ্ধ আছে বলে লিখতে হলো। 

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হপে আচার্য প্রফুল্ল» 

ঠাতে যোগদান করেন, রসান্ন বিজ্বপে পালি ও 

অধ্যাপকের পদে। ভার কয়েকজন শিষ্যুও 

সহকমীরূপে নিধুক্ত হন। সার আশুতোষ কয়েক- 

জন অভিজ্ঞ অপেক্ষা প্রবীণ লোককে এ 

কগেজের অধ্যাপন|র জন্যে শিষুক্ত করবার ইচ্ছে! 

করেশ। রসাষন বিভাঁগে গোড়। থেকেই অধ্যাপক 

প্রফুল্চন্ত্র মিত্র ছিলেন আচার্য রামের সইকারী। 

|: ধিত্র ছিলেন তেব রসায়নে (0788110 

(016101905) বিশেষজ্ঞ | একজন আটজব গসায়নে 

(11101081710 00161715115) অভিজ্ঞ প্রবীণ কর্মার 

সন্ধানে ছিলেশ সার আশুতোষ সেই মমধে ডাঃ 

“ক. জি. নাম্েক ছিলেন বহরমপুর কলেজে পরসাঘনের 

ভাধ।।পক। অধা।পন1য় তার বেশ স্থনাঁম ছিল। 

আশু খের আমগ্রণে তিনি বিজ্ঞান কলেজের 

রসায়ন বিভাগে সহকারী পাঁণিত অধ্যাপকের 

(855150800 19110 11016555091 01 05106101505) 

কাজে এসে যোগদান করেন। বহরমপুৰ কণেজের 

কর্তৃপন্ ৩খন সার আশ্ুতোষকে ধরলেন, তাদের 

কলেজে একটি উপযুক্ত লোক দেবার জন্তে। তিনি 
উাদের বলে দিলেন সিটি কলেজ থেকে আমাকে 

নিয়ে যাবার জন্তে ! আমার সঙ্গে সার আখতোসের 

সে সমর অবধি দেখাশুনা বড় হু নি। কিন্তু তার 
একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ফি বছর বিশ্ব 

বিস্তালয়ের এম. এ. ও এম. এস-সি পরীক্ষার বিভিন্ন 

"খায় যারা প্রথম বিতাঁগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান 

আশুতোষ স্মরণে ৩২৫ 

অধিকার কবে উতীণ হতো, এাদের শাম ও কে 

শতকরা] কত নম্বর পেয়েছে, সে সব বিবধণ খাকতো 

তাঁর স্মরণে। আমার সম্বন্ষেও যাবতীয় খবর-- 

আমার দুর্ঘটনার খবর এবং মিটি কলেজে কাজ 

কর্পবার খবর--সবই ছিল তাব জান|। কিছুকাণ 

পগেই বহুরমপুব কলেজে যাঁখার জগ্তে আমন্ত্রণ পাউ। 

কথ|টি গুনে প্রিন্সিপাল মৈত্র আমাকে ডেকে 

বলশেন_-“আ।পশি বহুপমপুপ। কেন যাবেশ? 

সেখানে আপশি ঘ! পাবেন, আপশাকে আমর।ও 

৩ এখানে স্রঙপধ বহরমপুর আমার 

যাঁওয়া হলে! ন!। কিন্তু ৬|ঃ নায়েক বিজ্ঞ(ন কলেজে 

যোগদান করে বেশা দিন রউলেন ন।| ভার দেশ 

(গুজরাট ) থেকে ডাক পেয়ে চলে গেলেন খরোদা 

কলেজে গসাধনের অধ্যাপকেণ 

কিছুদিন পরে সার আক্ঞতাম শিশ্ববিদ পেগ 

পালিত বোডের বৈঠকে নান্বকের কাজে আমবে 

(নবাপ প্রস্তাব চাললেন। প্রিলিপ্যাণ ভেরস্ববাণও 

উপস্থিত ছিলেন এ বৈঠকে, পালিত বোডের সদন, 

দ্পে! তিনি তো প্েগেমেগে আপত্তি কবলেশ 

এবং সারি আ।ঙছতভোসকে ধলপেন_-আপনার জগ্টে 

মগ কলেজ বাঁধতে পারবে শা, আমাদেপ সব, 

ভাগ লোককে আপশি ভাঙ্গয়ে আনছেন। এখন 

দেখছি খবরের দবী-নিকেও ধরে টাশাটাশি সুরু 

কবেছেশ। হেরম্বপাবুর' কথায় সবই উচ্চস্থরে হে 

হো করে হেসে উঠলো। 

"দ্কপে 

পেন” 

কাজ নিযে 

তিশি তাতে আরও 

/?|গৈন বললেশ- আ।পনার। তে 

হাসছেন আমরা যে কি কষ্টে কলেজ চালাচ্ছি) 

ত| তো লুঝঙডে চাইবেন পা! আনশ্চতচেস তখন 

শ|স্ততাবে বললেন দেখুন, আপনার যর্দি আপত্তি 

থাকে, আমি জের করে প্রিপ্ধ[রঞ্জীণকে আনতে 

৮াই নে। বে ভেবে দেখুনঃ দেশের যারা ভাল 
ছেলে, তাদের ষদি কাঁজের সুবিধা ন] দিষ্ট, তাঁহলে 

উপযুক্ত শিক্ষক বা! কাজের লৌক টঙযী হবে 
কি করে? বিজ্ঞান ফলেজে কাজের স্ষোগ পাবে 

বেশী; সুতরাং চেষ্টা এবং আগ্রহ থাকলে উন্নতির 

এখং 
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পথে অগ্রসর হতে পারবে । প্রিমদারঞ্রনকে আনবার 

প্রস্তাব করেছি আঁমি এই উদ্দোধোই | হেরছববু 
ইতিমধো শান্ত হয়েছেন এবং উত্তরে বললেন-- 

আমিও ঠাঁর উন্নতির পথে বাধ! দিতে চ|ই না। 

তবে এই সেশনট| শেষ করে গেলে কলেজের 

পড়ার ক্তিটা হবে না। একথায় সার আশুতোষ 

তাঁর সম্পুর্ণ সম্মতি জানালেন। কিন্তু প্রকতপক্ষে 

সেশন শেদ হবার 81৫ মাস আগেই হেরগ্বাবু 
আঁমাঁকে বিজ্ঞান কলেজে যাবার জন্তে ছেড়ে 

দিলেন | হাদয়ের মহত্বে এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে 

কে বড় ও কে ছোট, ত! শির্য় করা হবে 

স্বকঠিন। 

যদিও অ।শুভোষের কর্মশেত্র ছিল একপ্রকার 

বাংশাদেশেই সীমাপদ্দ, কিন্ত হার কাজের স্রফল 

ফলেছিল সারা ভারতবা|গা। জতিগগনের খে 

প্রধান উপকরণ--শিক্ষা, প্রপাপণ এবং 

উন্নয়নের ঠিনি ছিলেন পুরে|হি১। গঠনমূলক 
পরিকল্পণী ও তাঁর সম্পাদনে ছিল তার অসাধাগণ 

ক্ষমতা | কলিকাতি। শিশ্ববিদ্ঞালয়কে টৈনি একমার 

বিগ্বাৰ মীন পরীক্ষার প্রতিষ্ঠান খেকে পরিণত 

করেছিলেন বিগ্বার বিরণ ও আহরণের কেখ্রে 

অর্থাৎ সত্যিকার বিদ্যার আপয়ে। "টার এ. 

দৃষ্টান্ত অনকরণ করেছে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশ। 

নিই প্রথম আমদের মতিভান। বাংলাকে বিশ্ব- 

বি্বালয়ের সবে পরীক্ষার বিষমাবলীর অন্ততুপ্ত 

করে যখোচিত৩ গৌরব দন করেন। 

আজ হ্বাধান ওপতের শিক্ষাব্যবস্থা যে সব 

জিপ ও গুরুতর সমস্থার হষ্টি হয়েছে এবং নাশ 

মতবাঁদের কুজটিকাঁয় যার সমাধানের কোন লঙ্গণ 

(দখা যাচ্ছে নাঃ এর একমাত্র কারণ সার 

তার 

81 & 

জবান ও বিজ্ঞান ১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

আশুতোযের মত তীক্ষধীসম্পন্ন, দূরদর্শী ও পারদর্শী 

সংগঠনকারী কমীর পরামর্শ ও পরিচালনার অভাব। 

বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানী 

করে তাদের পরামর্শমতে আমাদের দেশে সকল 

বিষয়ের সমন্ত| সমাধানের প্রচেষ্টা বর্তমানে একটা 

ফাংশন ইয়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এব্সপ 

ব্যবস্থ। যে স্থফণ দিতে পারে না, ত৷ স্বাধীন 

ভারতে এতদিনেও আমরা বুঝতে পারি নি। 

প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতির একটি নিজন্ব 

সংস্কঁত ও মনোবুতি আছে -শিক্ষাব্যবস্থায় একে 

অবহেলা করা চলে না| বিদেশ বিশেষজ্ঞের এই 

বিষয়ে সম্পুণ ওয়াকেফহাল হতে পারেন না। তাই 
সাপ আগ্ততোসের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাংলা" 

দেশের শিক্ষাসংগঠন 1 তার কারণ, তিনি দেশের 

ও দেশবাসীর সত্যিকার অভাব-অভিযোগের সঙ্গে 

সম্পুণ পরিচি৩ ছিলেন। তার ছার ছিল অবারিত । 

পি৩-মুখ, শিক-ছাত্র, বড়-ছোট সবাই তার 

“রবারে সমন ব্যধইার পেত। শিজে বড় হয়ে 

কখনে। ঝড়ঙের ব্যবধান রেখে তিনি চলতেন শা 

পোঁষাক-পরিচ্ছদেও তিনি ছিলেন পুরাপুরি 

বাঙালী । 

ইংরেজীতে একটি কথ! আছে--032010569 

915 0010, 0001176৬০61 10000০-- অর্থ।ৎ প্রতিভা- 

বান লোকেরা জগ্জ নেন, কিন্তু তাদের তৈরী 
করা যাত্ব শা। আশুতোঁমের মত নিভাঁক বিরাট 
কমা পুরুষদেপ বেশায়ও একথা খাটে। তাই 

এক্স আমাদের নমস্ত, কিন্তু অনুকরণীয় । আজ 

আশুতে|ষের শতবাধিকী জন্মতিথিতে তার বরণীক্ন 

ও পুজশায় স্মৃতির উদ্দেশ্টে আমার শদ্ধার অধ্য 

প্রদান করে প্রবন্ধটি শেষ করি। 



বীরবিক্রম সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রভানচত্র কর 

দৈনন্দিন জীবনের পরম্পর-সম্পর্কহীন কর্ম- 
প্রবাহে সববিষয়ে অগ্রণী হও! এক দুরূহ ব্যাপার । 

কিন্তু আমর1 এই বকমেব অন্তত: অসাঁধ!রণ একজন 

পুরুষের নজির উপস্থাপিত করতে পারি, খিনি 
আমুত্যু জীবনের ব্ড বিচিত্র রঙ্সমঞ্জে এককভাবে 

নিষ্ঠা, কৃতিত্ব ও অভিনবত্বের সঙ্গে নিজের কাঁজ 
সমধা করে অপুৰ নিদর্শন রেখে গিষেজেন। 

ধিঞ্চ বিচিত্র' অর্থে একদিকে যেমন বিবিধ মাক 

শিক্ষা-দীক্ষা ও অধায়ন-অধাপনা বুঝায়, আপর 
দিকে সেই সমন ভালে আইনের সুদীর্ঘ গুরুত্ব" 

পুর্ণ ও ক্ষুরধার মন্তবাসমূ, সঙ্গে সঙ্গে গণিতের 
কঠিন কঠিন তর্জম! এবং সেউ সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- 
সপুহে সক্রিপ্নভ|বে অংশ গ্রহণও বুঝায় । এই সকল 

নানাশ্রেণীর সৎ্কমীবলীর একত্র সমাবেশ আমরা যে 

মনীষীর মধো দেখতে পাই, তিনি হলেন_নর- 

শাদুলি * বাপুরুষ-সিংহঃ যে পদবাচাই হোন ন| 

কেন-__কুশাগ্রধী স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
বাংলার বাঘ যেমন “রাজকীয় বাংল| ব্যাস্ত” 

আখ্যায় জগতে স্বপর্য।য়ে প্রসিদ্ধ, সেই রকম সিংহ- 

বিক্রম মহাছছভব এই মাচুষটি স্বীয় প্রতিভা ও 

মনীষাঁবলে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজে আপন 

নিগ্চলুষ চরিত্র ও গুণগরিমার ভাম্বরে সমভাবে 

দীপ্যমান 
“নীতিশিক্ষা'র ন্যায় সারগর্ভ নিবন্ধ রচনায় 

সিদ্ধহস্ত ডাঁঃ গঙ্গাপ্রসাঁদ আদিতে হুগলীর জীরাট 

বলাগড়ের অধিবাসী ,কিন্ত সে স্থান পরিবর্তন 
করে ভবাঁনীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন । চিকিৎসক 

রূপে তার প্রতিপত্তি বেশ ভালই ছিল। তার 
শাম 8 

সী মা জন পাপন পর সাপ” আনা 

(1702898-5810018)--951587) 15৩০7, 
ঈ 5-...০.0005 02116010100 4006 0860 

প্রথম পুর আশুতোষ । কনিষ্ঠ এ্রাতার অকাল 

মত্যুর পর আশুতোম ঠলেন একা এবং পিতা 

নয়নমণি। সন্তানপালনের গুরু দায়িত্বপুণ কাঁজে 

“ধ রকম বাস্তবধমণ শীি এই লক্গপ্রতিঠ চিকিত্সক 
মহোদিয় লিপিবদ্ধ বরে ধন্ত হয়েছেন, তাতে তার 

মত একজনের পক্ষে আগ্ুহোসের ভুলা সষ্কান লাভ 

নিতান্তই গ্রাসঙ্জিক পটন। ভয়েছিল। 

কলিকাতায় ২৯শে জুন, ১৮৬৪ খ্টশতকে আও 

(তাধের জন্ম । ছেলেবেলা "থকে মঙ্ততো দের 

মেধাশক্তির অস।ধা্ণ+ প্রকাশ পায। 

খষ্টাঙে চঘবেডিযা বঙ্গ বিছ্[লষে পাঠ সমাথ করে 

কাঁলীঘ।ট খুলে (পরিবশা কলে যা সাউথ স্ুব।পবন 

গুল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ) ভতি হন। মুযোগা 

পিতার তত্বাবধ|নে পঠিভ্যাসের ফলে পড়াশুনা 

তিনি সহপ।ঠাদের চেয়ে অনেক আশ্রবতী হয়ে 

থাকতেন । 

১৮৬১৯১-৭৭ 

১৮ বৎসর বয়সে একবার অসুস্থতার পর স্াস্থা- 

পাভের জন্তে কলিকাতার অদূরে গঙ্গাতীরে ব্যারাঁক- 

পুরে কিছুকাল ছিলেন সে সময়ে প্রতিদিনকার 

্বাস্থ্য। কর্মস্চচী ও পাঠে অগ্রগতির বিবরণ তিনি 

পিতা গঙ্গাপ্রসাদকে পত্র মরিফৎ্ জ।নিয়ে যেতেন । 

এত তরুণ বয়সে কেমন ঝরঝরে ইংরেজিতে নিজ 

মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতেন, তারই নমুনাম্বরূপ 

একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল 

(বিষয়টি ছিল ব্যারাঁকপুরের সতত] ) £ 

“006 00050 161581069016 0010 15 006 

068010-1182 51162006506 006 01806) 20 

[01111)6 0£ 0101035 70 1509186 0£ [02107 

08135 10 00571701186 18010 06 2 0৪৩ 

00211061018] 00001966, [1562 0186 036 
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210 (061 0701611 1)য [01]2 1015063৮, 

বারাকপুরে অবস্থানকালে আশ্রতোস উন ও 

(0900901101 পড় নুরু কবেশ। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালগ়ন থেকে এপস পরীক্ষায় 
/ ১৮৭১ খুঃ অঃ) উত্তীণ হযে প্রেসিডেল্সী কলেজে 

প্রবেশ করলেন আঙ্গতে।স। প্রেসিডেন্সী কলেজ 

গখনকা সম উপযুক্ত শিক্ষকবুন্দ ও উপযোগী 
ছাত্রগোঠির সমাবেশ-স্থল | উপেশ্বনাথ বনু হেগস্ব- 

চপ মৈত্র, সত্যেন্্রপ্রস্গ সিংহ, প্রফুল্লচম্দ বায়, 

স্বরেশপ্রপাদ সর্বাধিকারীর গ্ভায় শিক্ষার্থীরা কলেজের 

কেন নাকোন শেণীতে অধ্যষনরত। অধ্য।পক- 

বুন্দের মধো ছিলেন--ও 725, 160101 
90৮61), 7২০০১ ৬৬৪০০, 0061016, 11101, 

3০০0, 74100801) প্রমুখ অনেকে । এছাড়া 

আইন বিভাগে ছিলেন ডাঃ ত্রেলেকানাথ মিত্র ও 

অন্তগ্ক আধাপিকবৃন্দ। সংক্ষেপে প্রেসিডেজী 

কলেজটি তখন ছিল বিশ্ববিগ্া'লয্বেরই ক্ষুদ্র 
সংস্করণ । | 

পাঠাজীবনে আশুতোম দ্রুতগতিতে পরীক্ষা- 

গুলি উত্বীর্ণ হয়ে যাঁন। ১৮৮১ খুষ্টশতকে এফ. 

এ, পরীক্ষাষ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন! 

হরিশ্চম্দ্ উপহার সহক।রে ১৮৮৪ খুষ্টশতকে বি, এ. 

পরীক্ষায় প্রথম হন ॥ ১৮৮৫ থুষ্টাবে গণিতে এম. এ, 

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন । ১৮৮৬ খুষ্টাব্দে 

বিজ্ঞানে (01755158] 9০167002) হলেন এম এর. 

এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেষটাদ রায়ঠাদ বৃত্তি ও মোয়াট 

পদক পান। খুষ্টশতকে তিনবার 

হ8£01:০ 9৭ স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর 

ডক্টর অফ ল (১৮৯৮) এবং 15506 [8 
অধাপক (১৮৯৭ ) এবং ১৯৯৮ খুষ্টার্খে ভাঁকে ডি 

এস-সি. (মানদেদ্ধ) উপাধিতে সন্ম(শিত করা 

১৮৮৪ -- ৮৬ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

হয়। এরই ভিতর ১৮৮৮ খুষ্টান্দে সিটি কলেজ থেকে 

বি. এল. ডিগ্রী লাঁভ' করেন | 

পড়াশুনায় আশুতোষের প্রতিভ। ক্রমে ক্রমে 

পকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাঁকে--যেমন শিক্ষক 

মহলকে, ভেমনি মাতাপিতাকে | দেবপ্রামাদ 

সব।ধিকারীর পিতাঁও ছিলেন শ্বনামধন্ত চিকিৎসক | 

গঙ্গা প্রসাদ বাবুর সঙ্গে ঠার ছিল সৌভাদ্য। গঙ্গা- 
প্রস।দ বাবু প্রাই দেবপ্রস।দ বাবুদের বাড়ি যেত্তেন, 
আর সই সঙ্গে কখনও কখনও আশুতোহও 

অ[ফসতেন। এখানে ঘার| মিলিত হঙেন,। চাদের 

মধ্যে সুরেশ্রন।াথ (বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের 

প্রতঠিভাঁব।ন পুত্র) ছিলেন দেবপ্রপাদের চেষে কিছু 

বয়ঃকনিঙ এবং আশুতোম আরো বয়ঃকনিষ্ট। 

স্থরেমত্রনাথ ও আশুতোম--ছুজনেই ছিলেন গণিতের 

সববিভগে পারদশাঁ-ত। পাটাগণিত, বীজগণি হ 
ও উউক্লিডের জ্যামিতি -যাঁই ধর! ষক না কেন | 

বিগ্ভা্নে পত্রের অপরিসীম আগ্রহ দেখে ডাঃ 
গঙ্গ প্রসাদ নিজে প্রচুর খরচে একটি গ্রন্থাগারের 

আয়োজন করলে আশহুতোদ সোত্সাহে ঠা 

পরিপাটিক্ূপে স্থাপন করে ফেললেন। পিতা 

জীবদ্দশায় পুত্রের জগ্ঘে যে গ্রন্থাগারের বীজ বপন 
করে গিক্লেছিলেন, ফাঁলে কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে তা 

এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। বহু ছুশ্প্রাপা 

ও অমূল্য পুস্তকের এমন অভূতপূরব ও স্থৃবিত্তন্ত 

সমাবেশ কদ|চিৎ দৃষ্ট হয়। অতীতের স্থৃতিচয়ন 

করতে গিষে সে দিন পরম শ্রদ্ধাম্পদ বিজ্ঞানাচা্য 

বস্থ মহোদয় বললেন যে" তাদের 19৮৪-এর 

১5081561081 11201)210105 পড়তে হতে এবং তা 

আনশতোষের গ্রন্থাগারে ছিল। 

প্রেসিডেজী কলেজ থেকে বাড়ির দিকে 

ফেরবার সময় আশুতোষের গাড়িটি ছুটি জায়গায় 
থামতো। তাঁর মধ্যে একটি জায়গ! ছিল শল্গ 
আড্ডিন বইয়ের দোঁকাঁন। তাঁরকনাথ পালিত 

বইয়ের ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী এবং 

শস্তু আড্ডির দোকানে প্রাঙ্কই যেতেন। সেখানে 



জুন, ১৯৬৪ ] 

তিনি তরুণ আশুতোষকে বই বাছাই করবার ব্যাপারে 
ও পাঠে নির্দেশ দিয়ে উৎসাহ বর্ধন করতেন। 

কলেজে পঠদ্বশায় লেখাপড়ায় যেমন যত» ও 

আগ্রহ ছিল, অন্য কোন বিষয়ে আঁশুতো'ষের সে 

পরিমাণ ওঁৎ্সুক্য ছিল মা। কলেজে সামাজিক 

ধরণের কার্যকলাঁপে কদাচিৎ তিনি অংশ গ্রন্থণ 

করতেন। যোগদান করতেন ন৷ 1 ক্ষিকেট খেলা 

অথবা কলেজের নৌকাবিহারের কাবে। 
বিষয়েই ছিল উাঁর মন্দাদর। তবে কলেজে স্াতক 
হবার পুবেই তার গণিতের অধ্যাপক 197, 140০7 
০7117-এর মৃত্যুতে ভিশি মুপশদ্ধায় ঠার 

অধ্যাপকের সুতি সমিতিতে সম্পাপককণপে কাঁজ 

করে সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন | 

প্রথঘ জীবনে আশুতোষ হাইকোর্টের বিচার 

পতি হবার, কখনও ব1 বিশ্বধিগ্ঠালক্বের উপাধাক্ষ 

(৬1০6-01)813061101) হবার স্বপ্পু দেখতেন | আমরা 

পরে দেখতে পাব যে, অশ্চতোষের এই হ্বপপ দুটিই 
সার্থক হয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন বিদ্য।বততা 

ও বুদ্ধিমত্তার পরিচত্ব দিয়ে বিচারপতির আসন 

অলক ত করে গিয়েছেন, সেই রকমই উপাধ্যক্ষের 

কঠিন দাযিত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করে গিয়েছেন। 

শেষোক্ কর্মে ভার নব নব ভাঁবধার! ও চিন্তানাকন্ব 

সকলকেই বিস্মিত করতো |* 
পা দাশ শীসিপিপা শিপিদপশ উপ ০ সিরাপ 

* সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন-_ 
“নিজের উপর ছেড়ে দিলে সার আশুতোষ হতেন 
একজন শিক্ষক, তাঁই হতেন সার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমিও নিজে তাই হতাম । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্কালয়ের এই তিন জন উপাধ্যক্ষ 
ও অন্তান্ত সকলে কর্তৃপক্ষের কল্পনার অভাঁববশতঃই 
আইনে আনীত হয়েছিলেন।*"এই তিনজন 
উপাধ্যক্ষের বিষয় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলে! 
এই বে, তাঁরা কেউই সময়মত এপ্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে পারতেন না, যদ্দি সাম্প্রতিক কলের 
মত বয়ঃসীমার নিষমের কঠোরতা অবলম্বন কর! 
হতো1”  (109160665 [৪৮16৬-তে লিখিত 
ইংরেজি প্রবন্ধের অংশবিশেষের লেখক কর্তৃক 
জন্গবাদ )। 

২ 

এই সব 

বীরবিক্রম সার আশুতোব মুখোপাধ্যায় ৩২৯ 

আশ্ততোষের প্রথম জীবনে গণিতের প্রতি যে 

উৎসাহ ও আগ্রহ হষ্টি হয়েছিল, তা কালক্রমে 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । 11101, 80902, 

10907 প্রমুখ গণিতের আধ্যাপকবৃন্দেন তিনি 

প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । 00120 বিষয়ক ৯ |র 

লেখা বইখ[নি বিশ্ববিগ্ঠলিয় কর্তৃক পাঠ্যপুষ্তকন্ধপে 

অন্থমে।দিত হয় এবং গার প্রথম জীবনের কীি- 

কলাপের মধো এটি একটি । ১৯৮১ খৃষ্টান্দে (যখন 
সবেমাত্র বিশ্বধিষ্ঠালযের একটা গণ্ী পার হয়েছেন ) 

আশ্ুতোষের ইউপ্লিড বিষযনক একটা মন্তব্য 

কেদ্িজের [165591)861 0 78061080054 

প্রকাশিত হয়| কতবিগ্ঠ গণিত্ভজ 107. ৬/111100 

130011, তার ছাত্রের কিতের দক্ণ গর্ব অনুভব 

করেন 'এবং আশুতোঁধকে বিশেষভাবে উত্সাহ 

দিতে থাকেন। ম্বীরুতিম্বরূপ লগ্ন গণিত সমিতি 

তাকে সদশ্তপদে বরণ করে। ভবিষ্যত অবশ্য 

লগডন, প্য।রিস, পালারমো (9810770) এবং নিউ- 

ইয়র্ক গণিশ সংস্থা "কে সন্মাশিত সদস্যপদে 

মনোনীত করেন | 

আশ্ততোন ১৮৯০ খুষ্টার্খে এবং পুনরায় ১৯০২ 

ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতি- 
নিধিকপে বঙীষ ব্যবস্থাপক পরিষদে (267£91 

[.6215170%5  00018011) নিধাচিত হন। 

থৃ্ট।বে তিনি 1700611911,681515616 0001701-এ 

প্রবেশাধিকার লাভ করেন। 

১৯০৩ 

বিশ্ববিভালতে 

ছাত্রজীবনের গরিমাঁময় দীপ্বি আশুতোষকে 

ক্রমেই বিশ্ববিগ্তালিয়ের ঘৃনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনে দেক়্। 

'ঈর প্রথম জীবনের অগ্রগতির প্রধান সহায়ক 

ছিলেন--ডাঁঃ মহেঙ্জলাল সরকার, সার গুরুদাস 

বন্দোপাধ্যায় এবং চি৪0050 20660215000 

আনন্দমোহন বনু এবং কালীচরণ বন্ব্যোপাধ্যায়ের 

নিকটও তিনি সমধিক খণী ছিলেন এবং প্রাক 

বাঁহাছুর ভ্রৈলোক্যনাথ বন্থ্যোপাধ্যায়ও অস্ততম 



০৩৩ 

সহায়ক ছিলেন। আঁগুতোষ ডাঃ রাঁসবিহারী 

ঘোষের কাছে 41016 01611, নিযুক্ত ছিলেন। 

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আর একটি প্রগতিশীল 

সংস্থর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন--সেটি হচ্ছে, 
ডাঃ মহেন্লাল সরকার প্রতিগ্িত [00191 £&5৪০- 

51801017 [01 00010801011 01 018100€. 

বিশ্ববিগ্ভালিষ়ের যাবতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে আশু- 

তোষের কর্মধ।র! এমন ওত প্রোতভ।বে জড়িত ছিল 

যে, নিঃসঙ্কে।চেই মস্তবা করা যাঁয় যে, বিশ্ববিষ্ঠা- 

লয়ের এক শতাদ্বীর চতুর্থাংশের ইতিহাস হলে। 

আভশুতোঁষের নিপুণ কর্মপ্রধাহের ইতিবুত | 

১৯০৪ খুষ্টশতক। লড় কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় 

আইন প্রণয়ন করলেন। বিরোধিতা সত্বেও আইন 

পাশ হলেো। কিন্তু আইন প্রণয়নের এক বছরে 

মধ্যে (আইনের ২৫ বা ২৬ ধার। অন্গষায়ী) 

বিশ্ববিগ্থ।লয় সংক্রান্ত যাবতীয় £২০৪এ1৪6০-এর 

নতুনভাবে পুনবিস্তাস প্রশ্নোজন হয়ে পড়ে। কিন্ত 

সময়ের সীম] বধিত হলেও এই কাজ সম্পূর্ণ করা 

সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 

এমন সময় সরকার-পক্ষ থেকে আঙুতোষেক 

নিযুক্তি স্থিরীক্কৃত হলো। পরম্পরা শ্বত্রে বিশ্ববি্তা- 

'লয়ের 'উপাধাক্ষ হতে গেলে তাকে অবশ্ই একজন 
বিচারপতি হওয়। চাই। ধৃষ্টশতকে 

আশুতোষকে মহামান্ত হাইকো্টের বিচারপতি 

নিযুক্ত কর! হয় এবং তিনি উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন 
১৯০৬ থুষ্টার্ধে। ১৯১৪ বৃষ্টার্ৰ অবধি উপযুপগ্সি 
চর বাঁর তিনি উপাঁধ্যক্ষের আসন অলঙ্গত করেন। 

পরে ডাঃ নীলরতন সরকারের কার্ধান্তে ১৯২১ 

থু্বে (চ্যান্সেলার লর্ড চেমসফোর্ড এবং রেক্উর 

লর্ড প্লোথাল্ডজসের বিশেষ আমন্্ণক্রমে ) আর 

একবার এই দ্বিবাষিক পর্দে আসীন ছিলেন। 

আশুতোষ বিশ্ববিদ্ভ/লয়কে পুনশঠিন করেন। 
মূল পরিবর্তন সাধিত ষা হয়েছিল, তা হুলো-- 
বিভিন্ন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন (4,281696192) 

প্রথার দিও বিলোপ সাধন করা হয় নি, তবুও 

১৯০৪ 

তান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ধ, ৬ সংখা! 

বিশ্ববিগ্ালিয় কর্তৃপক্ষ নিজ আওতায় কদেকটি শিক্ষা 

বিভ।গের ভার সরাসরি গ্রহণ করেন। পরে এই 

পদ্ধতিতেও আন্থবিধা বোধ হওয়ায় সমস্ত উত্তর- 

স।ভক (০5 0080966) বিভাগীয় শিক্ষাভার 

অনুমোদিত কলেজগুলির হত থেকে তুলে নিয়ে 

বিশ্ববিগ্বালয়ের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেস্ত্রীডূত করা 
হয়। এরূপ পরিবর্তন সাধন অবশ্য অংশ্লিষ্ট মহলে 

প্রবল বিরোধিতার স্ষ্টি করে। মোটামুটিভাবে 

বলতে গেলে লর়্ কাঁক্ষন প্রণীত বিলটিকে আগুতোন 

শিক্ষ। সংস্কারের ব্যাপারে শুভ সঙ্ষেতরূপে গ্রহণ 

করেছিলেন | উত্তর-কস্নাতক বিতাঁগটি কলা ও 

বিজ্ঞ।নের ছুটি সমিতির (0০0৮17011) ব্যবস্থাধীনে 

রাখা হয় এবং এর কর্ণধারবপে রইলেন না 

আশুতোঁয় নিজে । যাবতীয় ক্ষমতা সভাপতির 

হাতে গ্প্ত রইলো এবং এই ব্যাপারে সিনেটের 

কার্ধপরিচালনার ভার থাকলেও সিপ্তিকেটের 

ক্ষমতায় বিলোঁপসাঁধন কর! হয় | 

এত বহুমুখী প্রতিভা আগুতোযের ছিল যে, 

তিনি এক রকম সর্ববিষয়ে সমভাবে পারদর্শী 
ছিলেন | কয়েকটি বিষয়ে ( যেমন-_-গণিত, সংস্কৃত 

ও আইন) তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী এবং 

উত্তর-স্টঁতক কলা বিভাগের যে তিনটি শাখার তিনি 

সভাপতি ছিলেন না, সেগুলি হলো- ল্যাটিন, হিব্রু 

ও সিগিয়ার ভাষাসমুহ | বলাবাহুলা, অল্প বয়সেই 

ইংরেজি ছাড়! কাজ-চালানো-গোছের ফরাঁপী ও 
জামান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন । বহিবিশে 

গণিতের অগ্রগতির ব্যাপারে এই ছুটি ভাষা! জানা 

প্রশ্নোজন হয়ে পড়েছিল। 

১৯১৪ খুষ্টশতকের বছরটি বিশ্বের ইতিহাসে 
যেমন দুর্ষোগপুর্ণণ তেমনি একাধারে অবিস্মরণীঘ। 
এই বন্ছরেই ইউরোপের প্রলগ্র রণোম্মাদনা নুরু 

হয়। যে ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে এই ধ্বংসাত্মক 

বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছিল, তা ইতিহাসের সকল অন্ু- 
গামীরই জানা আছে--২৮শে জুন তারিখে অস্রিয়ান 
যুবরাজ ও তার পত্ীর নৃশংস হত্যাকা । 



জুন, ১৯৬৪ ) বীরবিক্রম সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৪ খুষ্টাব্ের বছরটি লিখেছিলেন, ভার 

যেমন স্মরণীয়, বঙেপ শিক্ষাজগতে এ একই বছর 

তেমনি উল্লেখযোগ্য | কারণ ইউরোপের আকম্মিক 

মর্মীস্তিক ঘটনাটির ঠিক তিন মাস পূর্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্তালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক বলিষ্ঠ 

পদক্ষেপ ঘটে--২৭শৈ মাচ। এ দিন সা 

আশুতোঁষ কণিকা বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর 

স্থাপন করেন (বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা 

সাগ আশ্চতে মের প্রথমব।র উপাঁধ্যক্ষরূপে কাঁধ- 

কালের শেমাংশে হয়েছিল )। পাশ বছর পুবে 

যিনি বঙগদেশে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষা ও 

গবেমণ। কা্ষের উদ্ভ/বক হয়েছিলেন, বর্তমান বর্ষে 

তারই জন্মশতবাস্সিকীর দিকে দিকে ভারতব্য।পী 

সমারোহ | সুতরাং ঘটনাবৈচিত্র্যে একদিকে যেমন 

মহৎ জীবনের শশহবারিকীর আনন্োৌল্লাস, অন্ত- 

দিকে সেই রকম বিজ্ঞাঁদ কলেজের স্বর্ণ জয়স্তীর 

যুগপৎ সমাবেশ ! 

বিজ্ঞান কলেজেপ ভিত্তিপ্রস্তর সশ্থাপণকালে 

ভাঙণ প্রসঙ্গে ছজন দাণবীরেক্র কথ বর্গীশ্রদ্ধীয় 

সর আশুতোম শ্বরণ করেন তারা হলেন সার 

তারকনাঁথ পালিত এবং সার রাসবিহ্থারী ঘোঁধ। 

তার ভাষণে এই উভয় দাতার প্রদত্ত ₹৫€ লক্ষ 

টাক! প্রাণির শ্বীকারোক্তি ছিল। 

সকল সময়েই আগুতোমের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো 
বিশ্ববিগ্ঠালম্ব এবং ছাত্রসযাজের কল্যাণের প্রতি । 

'অসহযোগ' আন্দোলনের বন্যায় যখন ছাত্রসম।জ 

ছিন্নমূল হবার উপক্রম হপ্-_্কুল-কলেজ বজন আরম্ত 

হয়, তখন এই নিষ্ঠাবান দূরদশী জ্ঞানীপ্রবর অন্গুরুদ্ধ 

হয়ে সানন্দে গতিরোধ করে অবস্থা আধ়ণ্তে এনে 

ফেলেছিলেন। স্বভাবতঃই এর ফলে ছা্রসমাঁজেগ 

এক অংশের সঙ্গে তার মধুর "সম্পর্ক কিছু পরিমাণে 
ুধ হয়েছিল। ূ 

বিশ্ববিদ্যালয় সার আঁশুতোঁষের সবঙ্ষণের 

ধ্যানের বিষয় ছিল, তা ছিল্বপ্প। শ্রদ্ধেনর শ্বামা- 

প্রসাদ বাবুকে যে শেষ বাংলা চিঠিখানি তিনি ' 

বোঝা যায়। 

এ৩১ 

বিময়বস্্ পড়লেই তা বেশ 



১৩২ 

| পাঠকগণের জুবিধার্থে চিঠিখানির ছবছ পাঠ নিম্নে 

দেওয়া গেল-- 

[80179 

ভুত বাবা, 15171851924 

আজ সম্ত দিনে 095৬ এর 10008555 

বিশেষ হইল ন! আর যেরূপ ভাবে ৪18920670 

হইতেছে আমাদের সদাই সতর্ক থাকিতে 
ইয়। এক্সপ স্থলে শনিবার সকালে সিমলা! যাওয়া 

এসভ্তব_ মহারাজ! সমস্ত 18 দিয়া দিয়াছেন | 

আমি বাঁজপাইকে টেলিগ্রাম করিলাম যে, 

রবিবার পৌঁছিতে পারিব শা। কাপ কলিকাতা 

যাইখর বন্দোবস্ত করিতেছি । যদি টেএ০:] 

হনব 55201০8€6 এর 1066106 করিব! জ্ঞান 

বাধুকেও 1616£92) করিলাম । উতি 

ততামাগ বাধা] 

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্টা শিঃসন্দেহে বাংলাদেশে, 

সেই অঙ্গে বহির্বঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার এক যুগান্তর 
গ্রনে দিয়েছিল। আবার এই প্রতিষ্ঠঙ বছরেই 

বিজ্ঞানের একটি সংস্থার সুব্রপাঁঙও হলো সার 

আশুতোবের হাঁতে। এই সংস্থাটি ভবিষ্যতে 

ভারতে এবং বহির্ভারতে বিজ্ঞানের এক অতি 
প্রয়েজনীয় সংস্থা হয়ে ওঠে। 9]. [৭ 

91170175010, অধ্যাপক ৮. ১. 11501418101) 

প্রমুখ এদেশের লক্বপ্রতিষ্ঠ বিদেশী বিজ্ঞানীরা বহুর্দিন 

থেকেই এমন এক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলন্ি 
করছিলেনঃ যা থেকে দেশে বিজ্ঞানের আশ্রগতি 

প্রেরণা লাভ করবে | রপাপ্িত হলো ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংঙ্গোস সংস্থ। (11001817 9০161806  001১- 

এর প্রথম মুল 
মভ।পতি হলেন সার আশুতোষ! এই সংস্থার 
কর্মসূচী কি রকম হবে, দে বিষয়ে ১৫ই জাচ্য়ারী 

(১৯১৪) তারিখে তিনি বিশদভাবে উদ্বোধনী 
তাষণ দিলেন। অধিবেশন-স্থগটি ছিল এ্রতিহা- 
মণ্ডিত এশিয়াটিক সৌসাইটির ত্তবন এবং বছরটিও 

£16585 4£895001801017) এবং 

জান ও বিজ্ঞান [*১৭শ বর্ষ, ৮ সংখা! 

ভারতীদ্ যাঁদুঘর (10056800 ) ০৪৪ 

সমারোহ সমন্ধ ছিল। 

একটা উক্তি আছে যে, প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ 

করে তাকেই সজীব করে থাঁকে। বহুমুখী প্রতিভাবান 

সার আশুতোঁযের কল্যাণস্পর্শে আর একটি সংস্থা 
বাস্তব কূপ নিয়েছিল-_ এটি হলো কলিকাতা গণিত 

সংস্থা (0810006 104017610901081 59016) 

১৯০৮ খৃষ্টার্ধে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার আশুতোষের 

নাঁ একজন প্রতিষ্ঠাবান গণিতজ্ঞের দ্বারা এই 
কাজ সমাধা হওয়া সস্তোষজনক হয়েছিল। 

আগেই আমরা দেখেছি যে, অতি তরুণ. বয়সে 
আশুতো।স ইউ ক্লিডের জ্যামিতির একটি উপপান্ধের 

নভুনরূপে প্রমাণ করায় তার খ্যাতি 71655617861 

0 141807807800$ নামক কেন্ছথিজের শীর্ষস্থানীয় 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার গণিত বিষমক 

কমধারাঁর এইখানেই শেষ শয়। এডওয়ার্ডের 

101861217618] 008105195 বইয়ে ভার গবেষণা 

কার্ষের স্বীকৃতি ছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গণেশ 

প্রসার্দ বিখাত প্রাচীন গণিতজ। “লীলাবতী” 
রচঘ্নিত| ভাস্করের পরেই সার আশুতোধকে মৌলিক 
গবেষক হিসেবে স্থান দিয়ে গিষেছেন। 

চ।প্লিত্রিক গুণাবলী বলতে গিদে আশুতোষের 

উপর দেবত্ব আরোপ করব।র চেষ্টা করবো না। তার 

হিমাচলছুল্য ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিগ্াালয়কে সর্ধব্যাপাঁরে 
অগ্রণী ও শীষস্বানীয় করে রেখেছিল। তারই 

মনীষা ও কমক্ষমতাঁয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যায় থেকে 

ভারতের অন্ততম প্রধান শিক্ষাবিতরণকারী 

আবাসিক সংস্থায় পরিণত হৃপ্প। 

চারিত্রিক গুণাবলীর এক্যতানে 
বিভিন্ন সংস্থায় 

আতশ্ততোঁষের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি মানব চরিত্রের 
অদ্ভুত ও নিতু'ল.বিল্টেষণ করতে পারতেন। এর 



জুন, ১৯৬৪ 

জন্তে সারা ভারতব্যাগী, এমন কি সার! বিশ্বব্যাপী 
বিদগ্ধ সমাজের উপর ছিল. তার প্রথর দৃষ্টি। 

শিক্ষিতের গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়ে তিনি যে 
আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, তা বিদ্ময়কর| 

এই সব শিক্ষকবর্গের মধ্যে ছিলেন বা র্েছেন 
এমন কয়েকজন, যাঁরা উত্তরকলে বিশ্ববিশ্রঠ চিস্তা- 

নায়কের সন্মান অর্জন করেছেন। চন্্রশেখর বেঙ্কট 

রমন (পরবর্তী কাঁলে নোবেল ও 'লেনিন পুরস্কার 
বিজয়ী ) ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকঞণ ( ভারতের বর্তমান 
রাষ্ট্রপতি ); ডাঃ অবনীম্ত্রন।থ ঠাকুর, ডাঃ দেবেন 
মোহন বনু, অধ্যাপক সত্যেগ্রনাথ বসু (বর্তমানে 

জ|তীয় অধ্যাপক ), ডাঁঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞাঁশ 

চ্্র থোষ, ডাঃ হেযেস্রকুমার সেন, ডাঃ শিশিরকুমার 

মিত্র, ব্রজেন্ত্রনাথ শীল প্রমুখ শিক্ষাবিদ্গণ এখানে 

সমবেত হয়েছিলেন সার আগুতোষেরই বিশ্ব- 

বিগ্কালয় সংক্রান্ত কর্মনীতির প্রতাক্গ বা পরোক্ষ 

ফলম্বপ। বিদেশের জ্ঞানী অধ্যাপকবর্গকে 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ে বিশেষ আমন্ত্রণ করে নিছে আসতেন ; 

তাদের মধো অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিশ্ুত। 

সেই উপলক্ষে যাঁদের অমর নাম স্মরণ করা যায়, 

(দের মধে] ছিলেন--101£, ছা] 9695667) 

ঢ0001861 17080100170611) 78016279516), 

3710106, 30010) 101 ১০021355৭ 11. 7617 

10210119001) 1017 71611009171) 01021000218) 

ঢ0:3500, 551৬811) 121? 2৪01 ৮ 110618007, 

[01. ৬/11]120 তাস ০0115) 73610611 

79110010061) 200656 11110178101) 

ন্ুতামাড হ2এ210 £1050006) ৬৬111190) 

১1100118072 771665, ৬১৮11119170 13806550172, 

0360786 চ£66000 11160015506 ও 

অন্যান প্রজ্ঞাবান মনীষার । শুধু অধ্যাপক নিযুক্ত 

করেই আশ্ততোম ক্ষান্ত হন নি, তার আপ্র।ণ চেষ্টায় 

বন. দাঁনবীরের 'আমূল্য দাঁনে বিশ্ববিদ্ালয়ের 
সৌধরাঁজি গড়ে উঠেছিল, হৃষ্টি হয়েছিল অধ্যাপক 
কাদের । 

বীরবিক্রম সার আশুতোষ মুখেপাধ্যাক্ ৩৩৩ 

আশুতোষ আর এক বিশেষ গুখে ভূষিত 

ছিলেন--ডার মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম। মাদ্বের 

অন্থমতি ও আনর্ধাদ নিদ্নেই তিনি সত্কর্মে অগ্রসর 

হুতেন। বিচারপতির গুরু দাযিত্বপুর্ণ পদ গ্রহণের 
প্রান্কালেও তিনি মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ 

ভিক্ষ। করে কার্ধভার গ্রহণ করেছিলেন ।* ইংল্যাণ্ে 

যাবার অন্থমতি মায়ের কাছ থেকে না পাওয়ায় 

সে দেশে তিনি বান নি] এত জ্ঞানী ও গুণী 

নুসস্ত।ন মায়ের এত আজ্ঞাবহ হতে কদাচিৎ দেখ! 

যায়। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-- 

“জননী তোমার ইস্ট দেবতা, মায়ের ভক্ত ছেলে, 
গরীয়সী ঙার আশীর্বাণীতে দৈবী শকতি মেলে ।” 

দেশী পোষাঁক-পরিচ্ছদের উপর আঁশুতোবষের 

কোনদিন অনাদর দেখা যায় নি। স্বদেশবাসীর 

পরিধের ধৃতিকে তিনি যথেষ্ট মধাদা দিয়ে গিয়েছেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয কমিশনে (জন্প্রিয়ভাবে 

যা স্যাডলার কমিশনক্ূুপে পরিচিত ) কার্যপরিচাঁলনা- 

কালে তিনি ধুতি পগিছিত অবস্থায় কাজ শুষ্ঠুভাবে 

চালিয়ে গিয়েছিণেন। এ কি ভারতবাসীর শ্গ/ঘ। 

ও আত্মগৌরবের কথা নয়? 

পোষাক-পরিচ্ছদে যেমন সারল্য ছিল, মানুষ 

হিসাবেও তিনি ছিলেন ,তখৈবচ। প্রাণখোঁলা “ 
ছিল ভাপ হা(প, যাকে সার মাইকেল স্যাডলার 

বলে গিয়েছেন_-ল্মরণাম হাসি (06109191916 

1217510) | 

খোণাখুলি রাজনীতিতে স্বাধীনচেতা আশুতোষ 
কোনদিনই অংশখ্বহণ করেন শি | কংগ্রেসে তার 

শপ পানি বি জা পা শি 

*. ভুলনীয়---[16 75180: 139০ £016 60 
076 01185 0০090100115” [10890 8 109705 1 

৬10) 12010 18814906107 1912 2000 06 

03915061190 9৩ (0166 88196219015, 59 

৪5 810 4509505 ৮৪ 313 1270006: আঙঃ 

৪1156 8150 5176 0210 106 866.১ 

91 10659015380 59109020585 10 
০51০008 26৮16৬১ ০. 2001, 46753 
1984. 
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প্রবেশ ছিল রুদ্ধ। তবে ভার নিপুণ কর্ম- 

কুশলতাধ বিচক্ষণতার কিছু কম সমাবেশ দেখা 

যাঁ় নি। দূরদর্শী এই পুরুষটি উদাত্ত কণ্ঠে ছাত্র ও 
শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বারবার 

অচ্রোধ করেছেন--বিশ্ববিষ্ভালদের দীক্ষান্ত ভাঁষণ- 

সমূহে তার যথেষ্ট আভাস রয়েছে। 

১৯০৪ খুষ্টশঙকের লঙ ক।জনকৃত বিশ্ব- 

বিগ্ালয় আইন অন্রযায়ী বিশ্ববিগ্তালয়ের আমূল 
সংস্কার সাধনে তিনি একদিকে যেমন অকুঞ্ঠ সহ- 
যোগিতা পেয়েছেশ সহকর্মীদের, তেমনি অপরদিকে 

এক প্রতিপক্ষদলও গড়ে উঠেছিল । এই দলে ছিলেন 

প্রেসিডেন্সি কলেজের 'অধাক্ষ জেম্ন্, অর্থনীতির 

মিন্টো অধাপক হ্তামিলটন এবং ডাঁং কেদারণাথ 
দাস, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী প্রমুখ চিকিৎসকদের 
একটি গোষ্ঠী। কিন্তু আন্ততোষের এমনি প্রভাথ 

ছিল যে, বিরুদ্ধবাঁদীর] কিছুতেই াঁর সমকক্ষ হয়ে 
উঠতে পারতেন শ।। প্রতিপক্ষকে কঠোর হস্তে 

দমনও করতেন । অগণিত ভাষাঁবিদ হরিনাথ ৪, 

সার জগদীশচন্দ্র বনু, সীর ষছুন।খ সরকার ও 

অন্ঠান্ত কয়েকজনের সঙ্গে যতদুর শোন। যায়, 

ঠাঁর মনোমাপিন্ত ছিল। 

'. ধর্মীয় আচরি অঙ্্ট।নে গৌড়া ও নিষ্টাবান 

হলেও অপর ধর্মের প্রতি উর উদারতা ও সহাি- 

ভুতি পুর্ণধাত্রায় থাঁকতোঃ যার ফলে পরধর্মের 
অনুসরণ কাবীরাও তাঁর প্রতি বিনম্র ভক্তির নিদর্শন 

গ্বর্ধপ তাকে মাননীক্স ব্যক্তিরূপে স্বীকার করতে 

ুষ্ঠাবোধ করেন নি। বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধসংস্থা 
মহাঁবোধি সোসাইটির প্রথম সভাপতিরদ্ধপে আমরা 
দেখতে পাই সার আশ্ততোষকে । আবার মঞ্সীন 

শতবাধষিকীতেও তিনি তাষণ দন করেন। দ্য 

প্রাদেশিকতা বা সাল্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ উধ্বে 

তিনি নিজেকে প্রনিঠিত করেছিলেন । কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ঠলয়ে এসলামিক সংস্কৃতির পঠন-পাঠনের 

পবপ্রথম সুবন্দোবস্ত করেন তারই মত একজন 
গোঁড়া হিন্দু 

গাল ও বিভ্ঞাল "[ ১৭শ বর্ম, ৬ঠ সংখ্যা 

একদা স্যার গুরুধাস নাকি গঙ্গান্সানান্তে বথন 
বাড়ি ফিরছিলেন, তপন পথিপার্থে একজন গৃহব্বামী 
তার পৌরহিতো সরদ্বতী পুজা করিয়েছিল। 
প্রবাস*'জীবনে মধুপুরে প্রতিবেশী সার দেবপ্রসাদের 
গৃহে সত্যনারায়ণ পুজায় পুরোহিতের কাঁজ করে 
আশুতোষ দক্ষিণা আদাঁয় করেন। বাস্তবিক 

বিপিনচত্রের ভাষায় বলতে হয়_-“ভিনি ধনের 

বাহ্ন ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী 
'ছাড়িক়া খান নি।” . আশুতোষের জীবন ছিল 

'বজাপদপি কঠোরাণি মুছুণি কুলুমাঁদপি' উক্তির 

বাস্তব নিদর্শন। 

বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বর্তিতামালায় আগুতোযের 

ওজন্ষিনী ভামা, ভাব ও যুক্তি শ্োঁতৃবর্গকে মুগ্ধ 
করতো । এই প্রসঙ্গে ১৯০৭-১৪ এবং ৯৯২৩-২৫ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে সম।বর্তনকাঁলীন ভাষণরাজি 

লাহোর, বার।ণসী, লক্ষৌ, দ্বিতীয় প্র/চ্য সন্জেলন 
(১20070 00112101681 সংস্কৃত 

সমাবতণ, সংস্কৃত সাগিঙ্য পরিষদে প্রথম সভা- 

পতির ভাষণ, মহীশুরের মহারাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত 
হ্গে মহীশুর বিশ্ববিষ্যাণয়ে ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৮ 
প্রথম সমাবর্তন ভাষণ ইত্যাদি শিক্ষার্থী, 
শিক্ষাবিদ, জ্ঞাণী ও গুণীদের নিকট পুজার 
উপচারের স্তায়ই আদরের বস্ত হয়ে থাকবে। 

একদিকে এত পাশি রাশি প্রতিভা সত্বেও 

অ।শুতোষের ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই আরর্শ 
স্থানীয়।  ১৯*৭ খুষ্টার্সে তিনি 09৭ এবং 

১৯১১ সালে তিনি “সার” উপাধি প্রচ হন এবং 

নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ তাকে ““সরম্বতী” আখ্যা 

ভূষিত করেন। আবার পালি ভাষায় পাঞ্জিত্যের 

জন্তে গম্ৃদ্ধাগম চক্রবভী উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গ 

সাহিত্যের প্রতিও ভার প্রগাঢ় অন্করাগ ছিল এবং 

ঠারই প্রচ্্টোয় বিশ্ববি্ালয়ে এম. এ উপাধিতে 

বাংলা ভাষা অন্তম বিবয়ন্ূপে গৃহীত হয়| 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তিনি বুক্ত ছিলেন। 
আশুতোষ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং সম্ভবতঃ 

(0061:21)06)। 
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সৎ্বুদ্ধি প্রণোদিত কঠোর পরিশ্রমই তাঁকে সর্ব- 
বিষয়ে শীর্ষস্থানে উন্নীত করে দিত। "বড়লাট ও 

প্রাদেশিক লাটগণ তকে স্থানচাত করবার চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি দন্দ থেকে" জয়ী 
হয়ে বেরিষে আগতেন এবং তার পদোক্সতির 

উধ্বগতি অব্যাহত থাকত।” আদর্শ গৃহকর্ত। ও 
অকপট সুহৃদের সমমৃয় ছিল তার মধ্যে। সার 

রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, স্থুদীর্ঘ 

ত্রিশ বছরের মধো কখনও তাঁদের উভয়ের মধ্যে 

মতইৈধতা হয় নি। তিনি সর্বত্র সপরিবারে 

গমন[গমন পছন্দ করতেন । গার বাঁলবিধব! 

কন্তার পুনধিবাহে হিন্দুসমাজে আন্দোলন উপস্থিত 
হয়েছিল। 

ডুমর1ও নাঁমক স্থানে মামলা পরিচালন।কলে 

রবিবার ২৫শে মে, ১৯২৪ বিনাঁমেঘে বজপ।ছের 

হায়ই তার জীবনদীপ অকশ্মাৎ নির্বাপিত হয়| 
এই শোচনীয় ঘটনার সামান্ত কিছুধিন পুর্বে সার 
আশুতোষ চৌধুরী ইহজগৎ্ থেকে বিদায় নেন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আশুতোধের মহাপ্রয়।ণের 

খবর প্রকাশিত হলে, তখন অনেকেই মনে করে- 

ছিলেন, বোধহয় ভুলক্রমে সার আগ্ততোধ চৌধুরীর 
বিষাঁদপুর্ণ খবরটিই পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। কিন্তু 
হাক, মৃত্যুর নিপুণ শিল্পা বিকীর্ণ আধারে এবং 

বীরবিক্রম সার আশুতোব মুখোপাধ্যায় ০৫ 

ত| তলে তলে মর্মীষ্তিক কাঁজ নমাঁধ। করে 

গিয়েছে। 

পরিশেষে সার আশুতোসের বিষোগে অযথা 

গরিভাপ না করে আমর! একটা কবিতার ন্মরণ 

করবো।  &. 00507821965 ভীর স্বরচিত 
কবিতায় এই বেদনাম্য় ঘটনায় বিলাপের পরিবর্তে 

সার আশুতোদ প্রবতিত প্রেরপাময় কর্মধারাঁর 

প্রসারকল্পে আবেদন জানিয়েছেন নিম্োক্তরূপে- 

11161) ০৫1) 70 18016 061 

0106 01676 10617091060, 

৬৬ 1).056 10161) 5001] 161110760 

100 103 0৬1) 

[16 50006) 006 1050, 006 1100, 

(6 11071762100, 

80 00506 96১ 006 ৪০০০৩ 

[07861061023 50411) 

1660 61561 00056 ৬61:৫071 

085071:6 11616 100 ড/1:00811 

[006 2011065 011015 
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জীবন-ধারা 
ত্রীসরোজাক্ষ নন্দ 

সৃষ্টির পঞ্চম ও সুষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর জলচর, খেচর 

ও স্লচর প্রাণী হষ্টি করে সকলের শেষে সি 

করলেন মাছুম | ঈশ্বর তাদের সকলকে আশীর্বাদ 

করে বললেন--“তোঁমর! উর্বর হও এবং বংশবিস্ত(র 

কর”-+বাতিবেল, জেনেসিল। সেই থেকে পৃথিবীর 

সকল জীব ও মানুষ নিজেদের অন্বূপ বংশধর 

সষ্ট করে চলেছে, আর ঈশ্বরের বিশেষ আশীবাদ- 

ধন্য মানুষ অন্তান্ত সমস্ত জীবের উপর আধিপগ্ডা 

করছে। 

বাইবেলে বণি ত জীবের প্রথম স্থষ্টিতভুটি জীন- 

বিজ্ঞানীর! স্বীকার করেন না, কিন্ত জীবের বংশ- 

বিস্তার যে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রব(হ, এই সম্বন্ধে এখন 

আর কোঁন সন্দেহ নেই। স্ষষ্টির প্রারস্ত থেকে 

জীবনপ্রবাহ স।গরতরঙ্গের মত বিরামহীন ধারায় 

বয়ে চলেছে, কোথাও তার ছেদ পড়ে নি-__এই 

বিশ্বাস কিন্তু মান্ধষের মনে অধিক দিন দৃবদ্ধ 

'ভয়নি। 7 * 
১৮৬৮ খুষ্টান্সে চাঁলস ডারউইন খোঁলাখুলিভাবে 

স্বীকার করেন যে, বংশবিস্তার ও বংশগতির সমগ্র 

ব্যাপারটি রহস্যময় এবং এই রহস্য উদঘ।টন করবাব 

মত তত্ব তার সময়ের জীব-বিজ্ঞানীদের হাতে 

নেই। ডারউইন আবস্ত জানতেন ন1 যে, ঠিক তারই 

সমসাময়িক এক অস্্ী় পারি মটর গাছের বর্ণ- 

সঙ্কর উৎপাদন করে বংশগতির ধার! সন্ঘক্ষে এক 

গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছিলেন । এই অস্্ীয় পাঁদরি 

হলেন গ্রেগর মেগেল। এর গবেষণাপত্র ১৮৬৬ 

ৃষ্টান্দে এক অস্ত্রীর় বিজ্ঞান-পত্রে প্রকাশিত হলেও 

সুদীর্ঘকাল অবহেলাপর পড়েছিল 1 অবশেষে ১৯*০ 

খু্টার্ধে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে' জীব-বিজ্ঞানে 

এক ুগাত্তরের চন করে। 

বংশগতির মেটামুটি ব্যাপারটা এতই "্পষ্ট যে, 
তা মানুষের নজর কোনদিনই এড়িয়ে যেতে পারে 

নি। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুম লক্ষ্য করে 

এসেছে যে, মাষের সন্তান মাচুষের মতই দেখতে 

হয়, কুকুরের বাচ্চা কখনও ছাগলের মত হয়না। 

কিন্তু এই সম্বন্ধে একটা দুটবদ্ধ ধারণা প্রাচীন- 

কালে ছিল না বলেই মনে হয়। ভারতীয় ও গ্রীক 

পুরাণে এবং প্রা সকল প্রাচীন জাতির রূপকথা 

ও লোঁকগাথায় বহু কাহিনী পাওয়া যাক, যাতে 

নিষ্মশ্রেণীর প্রাণীর মাঁনবসন্তান প্রসব অথবা মানবীর 

শঙ্ঘ, সর্প, ধানর ইতাঁদি প্রসবের উল্লেখ আছে। 
দেবতার আশীর্বদে যৌনসংস্পর্শ ব্যতীতই নারীর 
সন্তান প্রসবের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। 
পুরুষের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সস্তান 

উৎপত্তি কাহিনীও বিরল নয়। আবার জড় পদার্থ 

থেকে জীবিত প্রাণীর সৃষ্টি অথব1 জীবিত প্রাণীর 

জড় পদার্থে পরিণতির উল্লেখও যথেষ্ট পাঁওয়! যায়| 
এসব কাহিনী থেকে স্পষ্টই বোঁঝ! যাঁঘ ষে, জীবন 

ও বংশধারা যে একট! স্থধম অবিচ্ছিষ্ন প্রবাহ এবং 

একমাত্র জীবন থেকেই জীবনের সি হতে পারে, 
এই মূল সত্যটি প্রাচীনকালে মাহষের মনে স্থাক্রিত্ব 
লাভ করে নি। এখনও আমাদের দেশের জন- 

সাধারণের মধ্যে একটা ধারণ! প্রবল বে, জননীর 
দেহে সন্তান আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন 

সঞ্চার হয় না, একটা বিশেষ অময়্ের ব্যবধানে 

জণের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হয়! 

প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও প্রন্কতি- 

বিজ্ঞানী আ্যারিষ্টটল (৩৮৪--৩২২ শ্রীঃ পৃঃ) 

বিশ্বাস করতেন ধে, গাঁছপালা-এমম কি, মশামাছি 

ও শামুক প্রসৃতি 'কষুত্র প্রাধী পচনশীল পদার্থ থেকে 
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উত্পর হয়| সংস্কতে একটা প্রধাদ আছে 

“গেমিয়াৎ বৃশ্চিকে। জায়তে”-গোবর থেকে 

বৃশ্চিক জন্মলাভ করে। উপযুক্ত পরিবেশে জড় 
পদার্থের মধ্যে শ্বতঃশ্র্তভাবে জীবনের বিকাঁশ 

হতে পারে-_বিশেষ করে, ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ও 
জীবাগুর ক্ষেত্রে--এমন. ধাঁরণ। উনবিংশ শতাব্দীতেও 

অনেক জীববিজ্ঞানী পোঁষণ করতেন। সধ্ুদশ 

ও অষ্টাদশ শতকে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই ভ্রানস্ত- 

ধারণার মূলে কুঠাঁরাঘাত করেন। এদের মধো 

রেডি ( ১৬২৬--১৬৯৮) এবং স্প্যালানজেনি 
(১৭২৯--১৭৯৯) প্রধাঁন। এরা পরীক্ষ। করে 

দেখেন ষে, কোন পচনশীল পদার্থকে বাসা সংস্পর্শ 

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে রাখতে পারলে তাতে 

কোন কীট-পতঙ্ক ব। জীবাণু উৎপন্ন হয় না। পচন- 

শীল পদার্থে এই সকল প্রাণী সাধারণতঃ দেখা 

যাঁওয়।র কারণ এই যে, আমাদের চক্ষুর অগোঁচরে 

এদের অতি ক্ষুদ্র ডিম ব বীজরেণু এই সকল 

পদার্থের উপর সর্বদাই নিক্ষিপ্ হচ্ছে । রেডি এবং 

স্্যালানজেনির এই সিদ্ধান্ত তাদের সমগ্বের সকল 

বিজ্ঞানী মেনে নেন নি--এমন কি, ভ্রান্ত 

থেকে এরর বিপরীত সিদ্ধান্তও কেউ কেউ প্রচাঁর 

করেন । 

অবশেষে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞ/নী লুই পাস্বর 
( ১৮২২--১৮৯৫ ) তার জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণাঁর 

ফলে সকল সন্দেহের নিরসন করে এই তত স্ু- 
প্রতিষ্ঠিত করেন যে, একমাত্র জীবন থেকেই নব- 

জীবনের সুচনা হতে পারে, জড় থেকে কখনও নয় । 

এর পরে ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দে রুশীয় উত্ভিদ-বিজ্ঞানী 

আইভ্যানোভস্কির ভাইরাঁপ আবিষ্কারের ফলে 
পুরনো সন্দেছটা আর একবার মাঁথাচাঁড়। দিযে 

ছিল। ভাইরাস হচ্ছে 'সাধারণ অণুবীক্ষণে অদৃহ 
অভিগ্ষুত্র জীবকপিকা। ব্যাকৃটিরিয্না বা জীবাণু 
ফিল্টার কাগজের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পাঁরে 
না, কিন্তু ভাইরাস সহজেই সেই ছিদ্র দিষে বেরিয়ে, 
বারা আবার এরা কখনও কখনও জড় পদার্থের 

র্ 
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মত কেলাসিভ আকারে থাকতে পারে, তখন 

এদের .একেবারে জড় পদার্থ বলেই মনে হৃগ়্। 

আবাঁর উপযুক্ত পরিবেশে এরা অতিদ্রত বংশশ 
বিস্তার করতে পাঁরে। ভাইরাসের এই পর্যা- 
ক্রমিক জীবত্ব ও জড়ক্থের মধ্যে যাতায়াতের 
ব্যাপার থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী ধারণা করে" 

ছিলেন যে, জড় থেকেও জীবনের স্থচনা হতে পারে। 
কিন্ত আধুনিক গবেসণ।য় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, ভাইরাস সবচের়ে সরল গঠনের জীব- 

কণিকা মাত্র এবং এদের দেহ নান। ধরণের নিউক্লিও 

প্রোটিনের দ্বারা গঠিত। এর! উপযুক্ত জৈব পদার্থের 
আশ্রপ্জে বংশবিস্তার করতে পারে৷ স্তরাং সব 

চেয়ে সরণ গঠনের জীবকণার মধ্যে৪ আমরা 
দেখছি--জীবন থেকেই জীবনের নুচন] হয়| 

ম্প্যালানজেনি, পাস্তবর প্রভৃতি জীববিজ্ঞানী 

যে সত্য প্রতিষিত করলেন, তা হচ্ছে--জীবিত 
প্রাণীমাত্রেরহই বংশবিস্তার ও বংশগতি থাকবে। 

জীবন এবং বংশগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

এর অর্থ এই যে, সমগ্র জীবজগৎ্-_ ভাইরাস থেকে 
মানুষ পর্যস্ত, প্রত্যেকেই তার পারিপাশ্বিক জগৎ 
থেকে খাদ্ঘ গ্রহণ করে তাঁকে মিজের জীবন্ত দেহের 
অঙ্গীভূত করে বৃদ্ধি পায়। তারপর নিজ 

দেহকে বিভাজিত করে, নয়তে! পৃথক পুং ও স্ত্রী 

জননকোম উত্পয় করে তাঁদের মধ্যে মিলন 

ঘটিয়ে নতুন জীবনের শুত্রপাত করে। এই ভাবে 

জীবনধার। অবিচ্ছিত্ত প্রবাহে হয়ে চলে। বংশগত্ি 

আঁর কিছুই নয়, জীবের খাত্ম-উৎ্পাদন মাত্র। 
বংশবিস্তার ও বংশগতি জীবনের সাধারণ লক্ষণ, 
যা জড় থেকে জীবিতকে পৃথক করে রেখেছে। 

জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কথা বিশ্বাস করে 
নিলে এট।|ও শ্বীকার করে নিতে হবে যে, বর্তমানে 
আমরা পৃথিবীতে যত, প্রকার জীব দেখছি, ভারা 
সকলেই পিঙ্ছনে ফেলে এসেছে এক অবিচ্ছিন্ন 
বংশ-শৃঙ্খল। যাঁর মুল খুঁজতে হখে কাদিম 
পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সুখের, বধ্যে 1 জীবনের 



বততদে 

এই প্রথম বিকাঁশ জত্তীতের ঘন কুছেলিকার 
রহুন্তে আবুত, এখনও তার যবনিকা অপস্ত 

হয় নি। কিন্তু জীবনের প্রথম হাট্টি স্বীকার 
করে নিয়ে তাঁর প্রবাছের গতি অনুসরণ করে 
চললে আমর দেখতে পাঁব, বর্তমান পৃথিবীর জীব- 

জন্থদের অভি প্রাচীন পুর্বপুর্লুষদের শিলীভূত 

কঙ্কাল বা ফসিল এই সত্যের নীরব পাক্ষা বহন 
করছে। “'জন্মিলে মরিতে হবে” কথাট। বা্টির 

জীবনে সত্য হলেও সমষ্টির জীবনে নয়। প্রত্যেক 

জীবিত প্র।ণী বুদ্ধির পর্যায়ে বার্ধক্যে উপনীত 
হয়ে শেষে মৃত্যুযুখে পতিত হবে। সুতরাং জীবন- 
ধার! অব্যাহত রাখতে হলে তাকে নবজীবনের 

মধ্যে বংশধার! রেখে যেতে হবে। | 

প্রত্যেক জীবই বংশবিস্তার করে, কিন্তু বিভিন্ন 

শ্রেধীর জীবের মধ্যে বংশবিস্তারের পদ্ধতিতে নাল- 

বিধ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় । তবে ট্বচিত্রা যতই 
থাক না কেন, একটা সাধারণ ব্যাপার এর মধ্যে 

আছে যে, মূলদেহের অংশবিশেষের বিভাজনের 

ফলেই বংশবিষ্তীর সাধিত হয়। এক জীবিত 

প্রাণী থেকে তার দেহের অংশবিশেষের সঙ্গে 

জীবন অর্থাৎ জীবিত প্রোটোপ্লাজম বাহিত হয়ে 
নতুন 'জীবদেহ গঠন করে। 

বংশবিষ্তারের ধারাগুলিকে মোট।মুটি দুই ভাগে 

ভাগ করা যেতে পারে--অযৌন ও যৌন। বংশ- 
বিস্তারের কথ! মনে হলেই যৌনস্পদ্ধতির অর্থাৎ 
একই শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় জীবের যৌন- 

মিলনের কথা ম্বতাব্তঃই মনে আসে । কিন্তু বংশ- 

বিষ্তারের তন্তু সম্যকভাঁবে পর্যালোচনা কন্পলে 

দেখতে পাঁওয়! যায় যে, যৌন উপায়ে বংশবিস্তার 
যেমন একমাত্র পদ্ধতি নয়, তেমনই সমগ্র জীব- 

জগতের ক্ষেত্রে মুখা পদ্ধতিও নয়। জীবজগতের 
প্রাথমিক পর্যাক্জের একটা বিশাল অংশই অধৌন 
উপায়ে বংশবিস্তার করে। অষৌন উপায়ে 
রংশবিস্তারই যেন প্রকৃতি প্রাথমিক পদ্ধতি 

হলে মনে হয়। কপির আঁদিতে যে সব 
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আগ্প্রাণী বা প্লোটোজোয়া শুই হয়েছিল, 

তাঁরা ছিল এককোষী। এই এককোধষী 

জীবনই ছিল প্রাথমিক জীবন এই একটি 

মাত্র কোষের মধ্যে জীবটিকে তার সর্বপ্রকার 

জৈবক্তিয়া সম্পাদন করতে হয় এবং এখনও তাই 
হয়। স্থুতরাঁৎ তাঁর দেহ-কোষটি কোন একটা 
বিশেষ কার্ধের জন্তে বিশেষিত হয় নি। তাই 

একমাত্র দেহ-বিভভাঁজন ছাড়া অন্ত উপায়ে এদের 
বংশবিস্তার সম্ভব নয়। অযৌন বংশবিস্তারের 

মূল কথাটি হলো--এই দেহ-বিভাজন | এক- 
কোষী প্রাণী আমিবার বংশবিস্তার লক্ষ্য করলে 

দেখা যায়, এর মধ্যের কেন্ত্রীনটি প্রথমে ছই ভাগে 
বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভক্ত অংশ ছুটি দুদিকে 

চলে যায়। এভাবে কোষটি ছ-ভাগে ভাগ হষে 
ছুটি পৃথক আযামিবাঁর সৃষ্টি হয়। নবস্্ট আমিব। 

ছুটি তাদের মাতৃদেহের সম্পূর্ণ সদৃশ গঠনের হয়, 
কেবল মাত্র আকারে কিছু ছোট হযে থাকে। 

এরা আবার বৃদ্ধি পেয়ে অন্থরূপভাঁবে বংশবিস্তার 

করে। 

মেটাজোয়া অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী বহুকোষী 

প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন--হাঁইড়া অযৌন 
ও যৌন উভদ্ন পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার করে। 

যৌন ও অযৌন পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য 
কোথায় এবং একই প্রাণীর মধ্যে উভ্তন্ন পদ্ধতির 

প্রশ্নোজনীক্পতাই বা কি--এই সঙ্গন্ধে পর্যালোচনা! 
করলে একট! জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, উদ্বর্তনের 

ফলে জীবদেহ এককোধী থেকে যতই বুকোষীতে 

পরিণত হলো, ততই তার বিভিন্ন দেহতন্ত 
বিশেষ বিশেম কাজের জন্তে বিশেষিত হয়ে 
পড়লো । একপ বিশেহিত দে₹কোধের দ্বারা বংশ- 

বিস্তার সম্ভব নয়। কারণ যে কোষ নতুন 

প্রাণের সুচনা করবে, তার মধ্যে জীবদেছের 

সকল সস্তাবনাই নিহিত থাঁকা দরকার, তার 
কোন একটি মান বিশেষ কাঁজের উপযোগী. হলে 
চলে না।. জুতরাং বহকোঁধী জীবকে নিজের 
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দ্বেহের অধ্যো একরপ পৃথক কোষ উত্পাদন করতে 

হলোঃ বাঁর। দেহকোঁধ থেকে বিভিন্ন-যার! বিশেষ 
কোন কাজের জন্তে নিদিষ্ট নয়, কিন্তু জীব- 

দেছের সকল সম্ভাবন। অর্থাৎ দৈহিক ও চারিত্রিক 
যাঁবতীদ্ব বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। 
এরাই হলো জনন-কোঁন। এরাই জীবন, তথা 
বংশধারার বাহক] বৃদ্ধির শেষে,সাধাঁরণ কোষ 

মৃড্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু জনন-কো1মগুলি বৃদ্ধির 
শেসে বিভাজিত হয়ে নবজীবনের সুচনা করে। 
এক অর্থে বলা যেতে পায়ে, জনন-কোনগুলি 

অমর । কারণ কোন রাঁপাম্বনিক বা ভৌতঞ্ি়ায় 
এদের মুত্রটা শা পটলে অথবা বিপরীত কোন 
যৌন-কোঁষের সঙ্গে মিলন থেকে বঞ্চিত না হলে 
এর! গ্বাভাবিকভাবে মরে না, উপরন্ত যৌন- 

মিলনের ফলে একটি পিতৃমাতৃদেহের অন্তবূপ 

নতুন জীবের হৃষ্টি করবে। নবস্থ্ট জীবটি আবার 

পরিণত অবস্থায় নতুন জনন-কোষের সৃষ্টি করবে। 
এভাবে জীবন ও বংশধারা অব্যাহত থাকবে। 

দেখ! গেল, অযৌন বংশবিস্তারের ব্যবস্থাঁটি একটি 

প্রাথমিক 'ও সরল প্রক্িয়া--অপেক্ষাক্কত সরল 

গঠনের আগ্মপ্রাণী ও উদ্ভিদেরাই এর সুযোগ গ্রহণ 

করতে পারে। যৌন প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত জটিল 
প্রকৃতির এবং উচ্চতর শ্রেণার প্রাণী ও উত্ভিদের 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; কারণ এদের দেহকোধবগুলি 
বিশেষ কাজের উপযুক্ত হয়ে গঠিত হওয়ায় অযৌন 
বিভাজন প্রক্রিয়া বংশবিস্তার করতে পারে না। 

মধ্যবর্তী স্তরে যে জীবগুলি আছে, তাদের ক্ষেত্রে 
প্রকৃতি ছুটি প্রক্রিয়াই খোল! রেখেছে, প্রতিকূল 
পরিবেশে একটি সার্থক ন! হয়ে উঠলে অন্তটি প্রযুক্ত 
হতে পারবে। কারণ যৌন হোঁক বা অযৌন 
হোক, বংশবিস্তর জীবকে করতেই হুবে। 

উদ্ভিদের জীব্জগতের মধ্যে সর্চরণশীলতার 

বিচারে অস্থবিধাজনক অবস্থা আছে। প্রাণীদের : 
মত তাদের ঘুয়ে ঘুরে পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হবার 
সুযোগ নেই। তাই দেখা বাত, উদ্ভিদ-জগতে 

জীবন-ধার। ৩৩১ 

অযৌন বংশবি্তারের প্রাধান্ত এমন কি, 
সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌনক্রিয়ায়, বীজ উৎপন্ন হলেও 
সেই বীজের-হয় নতুন উড্ভিন কৃষ্টি করবার 
ক্ষমতা থাঁকে না, অথবা তারা অতি ছুর্বল উদ্চিদ 

উৎ্পর করে, যার আর বংশবিস্তারের ক্ষমত। 

থাকে না। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদেরা এক বিশেম 
অধৌন প্রক্রিয়ায় সার্থকভাঁবে বংশবিস্তার করে। 

এসব উদ্ভিদের পরিণত দেহের অংশবিশেষকে 

বিচ্ছিন্ন করে নতুন পরিবেশে স্থাপন করলে নতুন 

উদ্ভিদের হৃষটি হ্য়। এই প্রক্িমাঁকে উত্ভিজ্ঞ 

বংশবিস্তার বলা হয়| 

অপুষ্পক উষ্ভিদের অনেকেই উদ্ভিজ্জ বংশবিস্ত।র 

করলেও এদের একটি সাধারণ অযৌন বংশ- 
বিস্তারের পদ্ধতি আছে। এদের দেছে একরপ 

ম্পৌর বা বীজরেধু উৎপন্ন হয়। এতে যৌন- 

মিলনের প্রশ্নই থাঁকে ন।--বীজরেণুগ্ডলি পরিণত্ত 
অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উত্তিদ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 

হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন 

করে। 

যৌন বংশবিস্তারের মূল কথা হলো, এতে একটি 
পরিণত পুংজনন-কোষ ও একটি স্ত্ীক্জুবুন-কোঁষের 

মধ্যে মিলন হওয়া দরকার! প্রাণীদের পুংজনন- 

কোঁধকে শুক্রাণু এবং ভ্ত্রীজনন-কোষকে ডিম্বাগু 
বলে। অনুরূপভাবে উদ্ভিদের পুং ও স্ত্রী জনন-. 
কোঁধকে যথাক্রমে পরাগ রেখু এবং ভিম্বকোষ 

(0%৪16) বলা হয়। পুং ও স্ত্রী জনন-কোষের 

মিলনের ফলে উৎপর হয় প্রথম জীবদেছের 

জ্রণ, যাঁকে বলা হয় জাইগোট। এই ভ্রণ জরমশঃ 

কোধ-বিভাঁজনের ফলে বৃদ্ধি পেক্সে পরিপত 

অবস্থাঞ্স উপনীত হন | 

শুক্রাণু ও ডিম্বাথুর মিলনের ফলে প্রাণীর বংশ- 

বিস্তার ঘটে--এই সত্যটি কিন্ত খুব সহুজে প্রতিষিত 
হুদ নি। এর জন্তে বু দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম করতে 
হয়েছে এব প্রচুর শাঁক্যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়েছে। 

অধিকাংশ প্রাণীর জনন-কোষ চক্ষুর অগোঁচর ; 
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্তরাৎ ম্বতাবতঃই যনে হস্স, অপুবীক্ষণ যন্ 

আবিষ্কান্ের পুর্বে ফৌন উপায়ে বংশবিস্তারের রহস্য 
উদঘটিত হয় দি। অবশ্য পক্ষী 'ও অন্যান্ত ডিশবপ্রসব- 

কারী প্রাণীর গর্ভাশয্বের মধে) ডিশ্বাণু বহুকাল ধরে 

লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রষে।জনীয়ত] সম্যক 

উপলব্ধ হল নি। কেবল পক্ষী আর সরীস্থপই নয়, 

্তন্তপায়ী প্রাণীদের গর্ভীশযের মধ্যেও যে অতি ক্ষুদ্র 

ডিস্বাণু থাকে, তা ডি গ্রাফ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাবে অণুবীক্ষণ 

হস্তে প্রথম লক্ষা করেন। প্রা একই সময়ে 

ইটালী দেশী বিজ্ঞানী ম্যালপিঘি (১1210181)) 

এবং ডাঁচ বিজ্ঞ/নী সোয়ামেরডাঁম (3৬ 8007001 

৭819) কীটস্পতঙ্গের ডিম পর্যবেক্ষণ করেন। অন্ত 

দিকে বিখ্যাত ডাঁচ বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক 

(১৬৩২-১৭২৩ ) এবং ভার শিমু হাম ঠাদেন 

নবাবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যষ্ে স্তন্যপায়ী পুরুষ প্রাণীর 
শুক্ররসের মধ্যে এক ধরণের ক্ষুদ্র কীট লক্ষ্য করেন । 

এগুলিকে তাঁরা “ক্ষুপ্র প্রাণী” 

আখ্যা দ্বেন। এদেরই এখন শুক্র/ণু বলা হয়। 

লিউয়েনহোঁয়েকের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে এক 

বিচিত্র মতবাঁদ গড়ে ওঠে । ্রষ্টন্দে 

একব্যক্তি.. 'এক্রটা ক্রটিযুক্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যে 

শুক্রাণু পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ কল্পনায় 
আবিষ্কার করে ফেললেন যে, তিনি শুক্রণুর মধ্যে 

অতিক্ষ্র মানুষের মৃতি দেখতে পাচ্ছেন। ডাচ 

বিজ্ঞানী সোগ়্ামেরডাম লিউয়েনহোঁয়েকের কষ 

প্রাণী আবিষারের সঙ্গে এই উদ্ভট আবিষ্কারটি 

মিশিয়ে নিম্নে বংশধারা সম্পর্কে এক অদ্ভুত মতবাঁদ 
গড়ে তোলেন । এর] বললেন যে, কেবল মাত্র 

পুক্ষেরাই বংশধারার বাহক এবং শ্ত্রীজাতি 

পোঁষকমাত্র। শুক্রাণুর মধ্যেই মন্ুম্থাদেহের একটি 
কুত্র প্রতিকৃতি গঠিত হনব এবং গর্ভধারণ থেকে 
সম্ভানের জন্ম পর্বস্ত ব্যাপারটা এই ক্ষুত্র মানব 

দেহের বৃদ্ধি মান্র। প্রাডীন ভারতে বোধ হয় অনুবপ 
একটা যতবাদ প্রচলিত ছিল] ন্থতিশাকে সধ্ধানের 

জন্সকে ক্ষেত্রে বীজ বপনের সঙ্গে তুলনা কক 

(/১101107910016) 
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জবান ও বিজ্ঞান [১ বর্ধ, উঠ সংস্য। 

হয়েছে। পুরুষের . শুক্র হুলে। বীজ, স্ত্রীর গর্ভাশয় 

হলে! ক্ষেত্র! যেহেতু বীজের ৰপনকারী উৎপর 
শশ্যের মালিক, সেহেতু সম্ভানের উপর একমাত্র 

পিতারই অধিকার। যে স্থলে মাতার শ্রেষ্ট 

স্বীকার করা হয়েছে, সে শুধু গর্ভধারণ ও 

পোষণের জগ্ে। 

পুং-প্রাধ্ান্তের একটা বিপরীত মতবাদও 

সমসাময়িক কালে গড়ে উঠেছিল। এই মতের 

প্রধান পরিপো।ধক ছিলেন সুইস বিজ্ঞানী বোঁনেট 

(১৭২*-১৭৯৩)| এর মতে, ডিঘ্াণুর মধ্যেই 

কুদ্রমনবকটির অবস্থান। ক্ৃতরাঁং ভ্ত্রীজাতীয় 

প্রাণীই বংশধারার বাহক। ডিস্বাণুর উপর শুক্ররস 

নিক্ষিপ্ত হলে ডিঘ্বাণু একট। উত্তেজনা লাভ করে 

বধিত হয় । এই মতে স্ত্রীজতী় প্রাণী তাঁর নিকট 

ও দূরবর্তী সকল বংশধরের' বীজ বনহুণ করে, 

ঠিক যেন ম্যাজিসিয়ানের বাক্সের মধ্যে বাক্স । 

॥ঁশ্নিক লাইবণিৎ্ন্ এই যতবাদটাঁকে পুফে নিজে 

প্রচার করেন--ভগবান স্থষ্টির দিনেই ভবিষ্যতের 

সবকিছু তৈরী করে রেখেছেন ; যা কিছু ঘটে, তা 

পুর্ব থেকেই নিধারিত হয়ে আছে। 
অণুবীক্ষণের উন্নতির সঙ্গে. সঙ্গে এই দুটি 

বিরোধী মতব।দ খেশবায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু প্রকৃত 

তথ্য প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক বিলম্ব ঘটলো । উপন্ধের 

ছুটি মতেরই সাঁর।ংশ ছুলো--জীবদেু পিতৃ বা মাতু 
জনন-কোষের মধ্যে “পুর্বপ্রস্বত” হয়ে আছে। সি. 
এফ. উল্ফ, (১৭৩৩-১৭৯৪) এবং কে. ই. ফন্ 

বেয়ার (১৭৯২-১৮৭৬ ) এই "পুর্বপরস্তুতি” মতবাদ 
দুর করে দিদ্বে একটি নতুন মতবাদ গড়ে তোললেন। 
উল্ফের মতে-- পুং ও স্ত্রী জনন-কো গুলি আকুতি- 

হীন এককপ তরল পদার্থ মাত্র, তাঁতে সম্ভানের 

দেহের সদূশ ফোন বস্তই নাই। এই সকল অঙ্গ 
প্ত্যঙ্গ পরবর্তী .কাঁপে রহস্যময় জীবনী শক্তির 
ধারা উৎপন্ন হয়। এই মতবাদর্কে আমরা “পুর্ব 
প্রস্তুতি” মতবাদ ব্রাতে পারি। . 

পরবর্তী কল অপুরীক্ষণের আরও উন্নতি 
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ছওয়ায় এবং কয়েকজন বিজ্ঞানীর অক্রাস্ত সাধনার 

ফলে উপরিউক্ত সকল মতধাঁদের অবসান ঘটে। 

স্যালানজেনি ১৭৮৫ শ্রীষ্টার্ষে কুকুরের কৃত্রিম 

প্রজনন সম্পাদন করেছিলেন। তিনি বাঙের 

শুক্ররস পরিস্রত করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন 

যে, গর্ভাধানের জগ্তে শুক্রাণুর উপস্থিতি অবশ্থ 
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প্রয়োজন, কেবল গসটুকুই যথেষ্ট নয়। অবশেষে 

১৮৭৫ শ্রীষ্টা্খে অন্কার হাটউইগ নিশ্চিতরূপে 
প্রমাণ করেন যে, গর্ভধ।নের জন্তে শুক্রাণু ও ডি্বাণুর 

কেন্দ্রীনের মিলনের প্রয়োজন! বাস্তবিকই . স্থৃষ্ট 

শুধু পুরুষ নয় স্ত্রীও নয়, 'সবত্রই তাঁর দ্বৈতরূপ, 
সে চিরদিনই অর্ধনারীশ্বর | 

ডিমের ভিটামিন 
সুচত্ধ। রায় 

ইাঁস-মুরগী জাতীয় পাঁধীর ডিমকে এক কথায় 

বিভিন্ন ভিটামিনের আকর বলা যাইতে পারে। 

বিভিন্ন খাগ্যবস্তর মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র খাছ, 

যাহাতে প্রায় সকল প্রকার ভিটামিনই প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান । বস্তরতঃ ডিমই ক্রমবর্ধমান 

পক্ষীজরণকে সকল প্রকার থাগ্যবস্ত সরবরাহ করে 

এবং সেই জন্ত ইহাঁতে প্রায় সর্বপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থ 

পাঁওয়! যাদ-_যদিও বিভিন্ন কারণে এই পুষ্টিকর 
পদার্ধের পরিমাণের তারতম্য ঘটিতে পাঁরে। পাখীর 

বংশগত গুণাবলী, পাঁধীর থাছাবস্ত, বৎসরের 

বিভিন্ন খতু, পাখীর স্বাস্থ্য এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা 

অঙ্গুসারে ডিমের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ 

কম বা বেশী হইতে পাবে। 

ষে পরিমাঁণ ভিটামিন পাখী তাহার খাগ্ঠবস্তর 

সহিত গ্রহণ করে, তাহার কিছু অংশ পাখীর নিজের 
শারীরিক ক্রিয়াকলাঁপে ব্যয়িত হয় এবং উদ্ধত 
অংশ পাখীর ষ্কৎ ও মাংসপেশীতে সঞ্চিত হইতে 

থাকে । এই সঞ্চিত ভিটামিন ষকৎ হইতে ডিমে 

আসিয়! জমা হয়। এই কারণে পাখীর খাচ্ছে 
ভিটামিনের পরিমাণ বাঁড়াইয়া দিয়া তাহার ডিমেও 
ভিটামিনের পরিমাপ বাড়ানো যাইতে পারে। 

বশীত্বতা অশ্যায়ী ডিমের বিভিন্ন অংশে বিভিন 

ভিটামিনের অবস্থান ঘটে; ধখা-ঙ্গেহপদ্দা্থে 

জরবণীয় ভিটামিনসমূহ কেবল মাত্র ডিমের কুন্ুমাংশে 
থাকে, কিন্তু জলে উ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ ডিমের 
শ্বেত ও কুঙম, উভগ্নাংশেই থাকে । প্রদুঙ্গতঃ উদ্লেখ 
যোগ! যে, ডিমের কুস্থমেই ডিমের যাবতীয় স্সেহ- 
পদাথ সঞ্চিত থাকে-শ্বেত অংশ প্রায় ন্েহপদার্থ 
বজিতই থাকে। 

ভিটামিন-এ ভিটামিন-এ চোঁখের দৃষ্টি 
উজ্জ্বল রাখে, ত্বক মন্ণ করে এবং শারীরিক পু 
সাধনে সহায়তা করে। একটিড্রিমে প্রায় ৬, 
আন্তর্জাতিক একক ( [70009010791 01: ) 

ভিটামিন-এ আছে। এই ভিটামিন-এ'র জগ্তাই 
ডিম চোঁখের ব্যাধি জেরোপথাধিমি্া প্রশমিত 

করে এবং শিশুদের শারীরিক বুদ্ধিসাঁধন করে। 
এই ভিটামিন জেহজাতীয় পদার্থে জ্রবণীপ্ঘ ; সেই 

জন্য উন্থা কেবল ডিমের কুসমাংশেই পাওয়া যায়| 
দুগ্ধজাত স্েহপদার্থ ও যকৎ ব্যতীত অন্ত সকল- 

প্রকার খাগ্ভবস্ত অপেক্ষা ডিমের কুস্থমেই ভিটামিন- 
এ'র পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। ক্যাপ্টোটিন 
জাতীয় কিছু পদার্থ দেহে প্রবেশ করিবার পর 
ভিটামিন-এ'তে রূপান্তরিত হয়া এই জাতী 
পদার্থও ডিমের কুনুযাংশে কিছ়ৎ পরিমাণে থাঁকে। 

ডিম পাঁড়িবাঁর সমস পাীদের ঘাঁস, হল্দে 
তুট্টাঙ্জাতীক খাস অধিক পন্িমাপে খাওয়াইলে 
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ডিমের মধ্যে ক্যারোটিন ও ভিটামিন-এ অধিক 
পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে 
ডিমের মধ্যে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-এ 

জাতীর পদার্থের পরিমাণ উল্লেখষোগ্যভাঁবে 
বাঁড়ি্ন। যায়। সেই জ্ন্ত ইহা ধরিয়া লওয়। হয় যে, 
ডিমের কুঙ্গমের ব্লং যত গাঁড়, তাহার ভিটামিন- 
এ'র পরিমাণও তত বেশী। 

শীতক।পীন ডিম অপেক্ষা গ্রীক্মকাঁলীন ডিমে 
এই ভিটামিনের পরিমাণ বেশী থাকে এবং ইহাঁও 

দেখা গিয়াছে যে, প্রথমদিকের ডিমগ্তলিতে 

ভিটামিনের পরিমাণ বেশী থাকে । 

একটি সুস্থ মানুষের দেহে প্রতিদিন যে পরিম|গ 

ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন হয়, তাহা যদি কেখলখাত্র 

ডিম হইতেই লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে 
দৈনিক চার-পাচটি ডিমই যথেষ্। ভিট|খিন-এ 

১০ ডিগ্রী সেন্টিখ্রেড পর্যস্ত উত্তাপ সম্থ করিতে 

পরে। কিন্তু অক্সিজেন অথবা শুর্ধরশ্মির সংস্পর্শে 

এই ভিটামিন দ্রুত নষ্ট হইন্া যায় । রম্ধন-ক্রিয়ার 

ফলে কিন্নুৎ পরিমাঁণ ভিটামিন-এ নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

১* মিনিট কাল রন্ধন করিবার ফলে প্রান শতকরা! 

১ ভাগ ভিট]মিনু-এ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 
'স্তিটামিন-ডি-_ভির্টামিন-ডি দেহের অস্থি- 

সমূহ দৃঢ় করে, সুস্থ দত্ত গঠনে সাহাঁধ্য করে 
এবং প্রিকেট নামক ব্যাধি প্রশমিত করে। একটি 

ডিমের কুস্থমে প্রায় ৪* আতন্তর্জাতিক একক 

ভিটামিনডি পাওয়া যাযস। এই জন্যই ডিম 
শিশুদের দ্লিকেট ব্যাধিৎনিরাময়ে সাহাষ্য করে এবং 

অস্থিতে ক্যালসিয়াম যোঁজনায় সাহাঁধ্য করে। 

ম্তস্ত-তৈল ব্যতীত অন্ত কোন প্রাণীজ পদার্থ 

ডিমের মত ভিটামিন-্ডি সমুদ্ধ নহে। 

স্বরী-পাখীর খাঁঞ্ে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ এবং 
্ত্ী-পাথী যে পরিমাণ সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্থি 
শরাসরি গ্রহণ করে, তাহ!র উপরই ডিমের মধ্যে 

ভিটামিন-ভি'র পরিমাণ নির্ভর করে। কৃত্রিম 

আল্ট্রান্ডাক়োলেট র্মিতে ই(স-দুরগীগুলিকে রাখিয়! 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

হানেক সময় ডিমে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ বহুল 
পরিষ]ণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইক্নাছে। ভিটামিন- 
এ'র ন্যায় ভিটামিন-ডি'ও শীতকালীন ডিমে 

অধিক ' পরিমাণে পাওয়া বাঁয়। রদ্বল-ক্রিয়ার 

ফলে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ অপরিবত্তিতই থাকে 
অথব। অতি সামান্ত হাস পাইলেও পাইতে পারে। 

২, মিনিট কাল সিদ্ধ করিলেও ইহা! অতি অয্লই 
ন্ট হয়। 

পুর্ণবয়স্ক যান্ুম ও সুস্থ সবল শিশুর দৈনিক 
ভিটামিনের প্রয়োজনের প্রা শতকরা ১৫ ভাগ 

একটি মাত্র ডিম হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। 

ভিটামিন-ই_ মান্য ও অন্তান্ত প্রাণীর 
প্রজননের জন্য ভিটামি-ই অত্যাবস্ক | একটি 

ডিমে প্রায় ৪৩১ মাইঝেগ্র্যাম ভিটামিন-ই থ।কে। 

সেই জন্ত ডিম খাইব।ধন ফলে স্বাভাবিক সন্তান 
উত্পাদনের ক্ষমতা অক্ষু্ন থাকে। 

ভিটামিন-কে--ভিটামিন-কে খা মেনাডিওন 

প্রোথ,খিন গঠনের পক্ষে একান্ত প্রশপ্বোজন। কাজেই 
রক্ত স্বাভাবিকভবে জম।ট বাধিবাঁর জন্য ইহ! 

প্রাণীদের পক্ষে অপর্রিহার্ধ। একটি ডিমে ভিটামিন- 

কের পরিমাণ প্রায় ৪২ মাইক্রোগ্র্যাম এবং ইহা 

প্রধানতঃ ডিমের কুন্ুমাংশেই বিগ্তঘাঁন। ভিট।মিন- 
কে অভাবজনিত ব্যাধিতে ডিম খুবই উপকারী । 

পাধীদের খাগ্বস্তূতে ভিটামিন-কে'র পরিমাণ 
অনুসারে তাহাদের ডিমেও ভিটামিন-কে'র পরি- 

মাঁণের তারতম্য ঘটে। শীতের শেষ ও বসস্তের 

প্রারস্তে ডিমে ভিটামিলের পরিমাণ সাধারণতঃ 

কম থাকে। 

থিষ্ামিন--ভিট|মিন-বি-১ বা ধিয়ামিন আযু- 
প্রদাহ নিবারণ করিয়া দ্ায়কে সতেজ দ্নাখে 

এবং স্বৎপিখ্ডের পেশীপমুহ' দু করে। ডিমের 

যাবতীয় খিয়ামিন ডিমের কুন্ুমাংশেই বিদ্যমান | 
শ্বেত-অংশে খিয়ামিন প্রায় থাকে না বলিষেই চলে।' 

প্রতিটি ডিমে গড়ে প্রায় ৯* মাইক্রোগ্র্যাম থিয্লামিন 
থাকে। পাধীদের খাঁস্ে ধিয়াঁমিনের পরিমাণ 



ভূন, ১৯৬৪ - 

বেশী থাকিলে তাহার ডিমেও থিয়্ামিনের পরিমাণ 

বেণী হয়! রোড-আইল্যাগ্ু'রেড অথবা বারড- 

প্লাইযাউথ রল্স অপেক্ষা সাদ! লেগহ্ণ মুরগীর ডিমে 

অধিক থিয়ামিন পাওয়া! যায়। এই ভিটামিন 

কিয়দৎংশে উত্তাপে ভঙ্কপ্রবণ | সেই জন্ত রদ্ধান-ক্রিয়ার 
ফলে এই ভিটামিনের পরিমাণ কিছুট! হাস প্রাণ্ধ 

হয়। শীতল অবস্থায় রাখিলে প্রায় একমাঁস 

পর্যন্ত খিমামিনের পরিমাণ অপরিবতিত থাকে । 

সাধারণতঃ একটি পুর্ণবননস্ক মাষের টনিক 
প্রষ্োজনের শতকরা ৫ ভাগ একটি ডিম হইতে 

পাওষ] যাঁয়। 

রিবোফ্র্যাভিন-_লুস্থ ত্বক ও মুখের স্বাস্থ্যের 

জগ্ত ভিটামিন-বি-২ রিবোক্ষ্যাভিন একান্ত 

প্রশ্বে(জন। ডিমের শ্বেত ও কুমুম__উভয়াংশেই 

এই ভিটামিন পাওয়া যাশ্। কুম্গম অংশে প্রায় 
৮* মাইক্রোগ্র্যাম এবং শ্বেত অংশে প্রান ১২৫ 
মাইক্রোগ্রাষম পরিমাণ রিবোক্জ্যাভিন থাকে। 
আলোর প্রভাবে এই ভিট।মিনের গুণাবলী নষ্ট 

হইলেও ইহ| যথেষ্ট পরিমাঁণে উত্তাপ সহনশীল 
সেই জন্য রন্ধন-ক্রিপার ফলে ইহার বিশেষ ক্ষতি 
হয় না। ৰ 

বায়োটিন--প্রা় প্রতিটি মুরগী ডিমের 
কুন্মাংশে ৮৯ মাইক্রেঞ্সিযাম পরিমাণ সক্রিয় 

বায়োটিন বর্তমান । শ্বেত অংশে ইহার এক- 
চতুর্থাংশ পরিমাণে থাকে । শ্বেত অংশে এভিডিন 

নামক প্রে/টিনের সহিত এই বায়োটিন যৌগ 

অবস্থায় সম্পূর্ণ নিক্ষি্নভাঁবে থাকে । ষখন ডিম 

সিদ্ধ করা হয়, তখন এই বায়োটিন পৃথক হইব 
আসে। কাঁচা অবস্থায় ডিমের শ্বেত অংশে 

আযাভিডিন কেবলমাত্র সেই ডিমেরই নহে-+ 
অন্তান্ত খাগ্ের বাঁয়োটিনকেও নিক্ষিয় করিয়। 

দিখার ক্ষমতা রাখে । ফলে নিয়মিত কাঁচা 

ডিম খাঁওষ! শ্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক । ইহার 
জন্ত বকের ফাটল, পেশীর ব্যথা, ওজন-হাস, 
ঝাুর বিশৃব্খলতা প্রভৃতি বাঁয্বোটিন শৃন্ততার লক্ষণ . 

ডিমের ভিটামিন ৩৪৩ 

শরীরে. প্রকাশ পায়। ডিমের শ্বেত অংশকে ৬৫, 
সেপ্টিগ্রেড. উত্তাপে গরম করিলে ইহ! জমাট 
বাধিয্ব। যায় এবং এই উপাধ্ধে এই ক্রটি কিয়ৎ 
পরিমাণে রোধ করা সম্ভব। ৮** সেন্টিগ্রেড়ে ৫ 
মিনিট কাল গরম করিয়া এই ক্রটি দূর করা 
মাইতে পাবে। 

অন্যান্তা ভিটামিনসমুহ--ইনোসিটল সুস্থ 
তক ৪ কেশের জন্য প্রয়োজন । এই ভিটামিন 

ডিমে প্রচুর পরিমাণে থাকে (প্রতিটি ডিমে গড়ে 

প্রায় ১২ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত থাকে )। 

ডিমে পিরিডক্সিনের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১২৫ 

মাইক্রোগ্র্যাম এবং ইহা ডিমের শ্বেত ও কুন্ুম- 

উভয় অংশেই সমপরিমীণে বিগ্কমান | পেশীসমুছের 

শিথিলতা দূর করিবার জন্য ইহার একান্ত প্রষ্োজন। 

রক্তাল্পতা প্রন্তিরোধের জন্য ফোলিক আসিডের 

একান্ত প্রয়োজন । ডিমে ইহার পরিমাণ অতি 

আম্ই-_-একটি ডিমে ৫ মাঁইক্রোগ্র্যামের অধিক 

ফে।লিক আযসিড পাওয়া যাক না। 

ভিটামিন-সি ব আ্যাপকবিক আ্যাসিড রোগ- 

প্রতিরোধে সহ্াত। করে, কিন্তু এই ভিট।মিন ডিমে 

খুব অগ্পই পাওয। যায়। 0000, 
নিদ্বাসিন পরিপাকক্রিয়ার সহায়ত] করে, কায 

দূঢ করে এবং ত্বক মস্ণ রাখে । একটি ডিমের শ্বেত 

অংশে নিয়াসিনের পরিমাপ, ৩১ মইক্রোগ্র্যাম। 

যদিও ডিমের নিষাসিন সহজে নষ্ট হয় না? কিন্ত 

ইছাঁর পরিমাপ একটি পূর্ণবয়ন্ক মানুষের প্রয়োজনের 
পক্ষে অকিঞ্িৎকর। & 

একটি ডিমে প্রান ৬১০ মাইক্রোগ্র্যাম প্যান্টো” 
থ্যানিক আ্যাঁসিড বর্তমান | ইছ। কো-এন্জাইম-এর 
একটি অংশবিশেষ । ইহ! উত্তাপ সহনশীল । স্ত্ী-পাখীর 

আহার্ধ ব্ততে প্যাঞ্টোথ্যাশিক আযঁসিভের পরিমপি 

বাড়াইয়া ডিমে ইহার পরিমাণ অনায়াসেই  ঘাড়ানে। 
যাঁয়। বেশীর ভাগ প্যান্টোথ্যানিক আমিভ ডিমের 
কুদ্ছম অংশে পাওয়া খায় । 

একটি খুরগীর ডিমের কুলসাংশে প্রায় ২৫, 
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. মাইক্রেত্র্যাম কোঁলিল পাওয়া যায়। ডিষে ফস্- 
ফোঁলিপিড লেসিথিনও কিয়ৎ পরিমাশে বর্তমান | 

ভিটামিন-বি-১২ রক্তাল্লত] প্রশমনে সাহায্য 
করে.! ডিমের কুমুমে প্রীয় ৩৯* মিলিমাইক্রোগ্র্যাম 
পরিমাণ ভিট[মিন-বি-১২ পাওয়া যায় । 

বহুবিধ পুষ্টিকর পদার্থের একত্র সমাবেশের জন্ত 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ্ ঠ সংখ্যা 

ডিম একটি অতীব প্রশ্নোজনীয় খাগ্ভ। . ডিম সুস্থ, 
পুর্ণবয়স্ক মানুষের স্থাস্থারক্ষায় শাহায্য করে, শিশুদের 
শারীরিক বৃদ্ধিসাঁধনে সঙ্থান্সিতা করে এবং অসু্থকে 

সুস্থ করিনা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইক্সা আনে 

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ 

প্রশমনে ডিম একটি অতি অবশ্ত প্রশ্বোজনীয় খাগ্। 

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে লবণের প্রভাব 
ভ্িগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জীবজগতে ধত কিছু নিতাপ্রয়োঁজনীয়্ সামগ্রী 

আছে, লবণ তাঁদের অন্যতম | মান্থষের নিত্য" 

প্রয়োজনে লবণ অপরিহার্য তে! বটেই, অনেকে 

আবার প্রশ্নোজনের অতিরিক্ত লবণও ব্যবহার করে 

থাকেন। কিন্তু অদ্ভূত কথা এই যে, ষে বস্ত্র 
চাহিদা এত বেশী, তাঁর সরবরাহের ভাঙার তেমনি 

সীমাবদ্ধ। তাঁর ফলে সমাজে বিচিত্র ঘটনার 
সি হয়েছে। 

, আমাদের দেশে “সন খাই যার, খপ গাই তাঁর 
--এই প্রবাদ বাক্যের 'ভিতরে সমাজে লবণ যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তার পরিচগ্্ 

পাঁওগা যাঁয়। এই উক্কির মধ্যে লবণের ছুর্লভ তারও 

একট! প্রচ্ছক্র ইঞ্িত আছে। বাঁইবেলেও লবণের 
উচ্চস্থান স্বীকৃত হয়েছে। তাতে ভগবান বীপ্ত 
তার ভক্তগণকে সম্বোধন করে বলেছছেন--'তোমরা 

পৃথিবীর লবণ-দ্বূপ।” অনেক প্রাচীন লেখক, 
যেমন প্রটার্ক, তাদের লেখার ভিতর দিয়ে লবণের 

গুণ ও মহিম! কীর্তন কয়েছেন। লিবখ-কষুধা' নিক্নে 
অনেক প্রাচীন গাথা রচিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে 

১৭৯৮ সালে জে. বিক্বে। নামে জনৈক ফরাসী 
লিপিকারের রচিত একটি করুণ চিত্র এখানে 
উল্লেখ কর। হচ্ছে । 

ফ্রান্সে এমন ক্েকটি দরিদ্র কৃষক পরিবার. 

আছে, যাঁরা লবশের অভাবে সারা পধাহের মধ্যে 

শিপ? খেতে পার নি,--যদিও পুষ্টির জন্ঠে সেটা। 

তাঁদের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় । তাদের মধ্যে এক 

ব্ক্তি তাঁর পত্বী ও ছেলেমেয়েদের অনশনক্রি 

অবস্থা দেখে লবণ কেনবাঁর জন্তে সেই দেশ অতিমুখে 

বেন্সিয়ে পড়লো, যেখাঁনে'লবণ সুলভ ও অপেক্ষাকৃত 

সম্তভা, কিন্তু এই ঝুঁকি নিয়ে ধরা পড়লে তাঁকে 

জেলে বেতে হবে! পরিবারের ভরণপোষণ 

নির্বাছের ভার যাঁর উপর শ্তিপ্ত, তাকে ধর্দি 

অত্যাবপ্টক কোন বস্ত্র সংগ্রহের জন্তে কোনি নৈতিক 

অপরাধে লিপ্ত না হয়েও কারাবরণ করতে হয়, 

তাহলে স্ত্রী ও পুত্র-কন্তাদের কাছে তা কতখানি 

মর্মান্তিক, সেকথা সহজেই অনুমান করা ধায় । 
লবণের অভাবে মানুষ তাঁর জীবনকে বিপর 

করেছে এবং ঘোরতর অপ্রীতিকর অবস্থাকে বরণ 

করে নিয়েছে। আফ্রিকার অনেক স্থানে অন্ত 

কোন উপায় না পেয়ে লবণের জন্তে লোককে 

পশুদের মূত্র পাঁন করতে হয়েছে । জীবদধারণের 

জন্তে লবণকে একটি প্রধাঁন,খাগ্ঘ ছিলাবে গণ্য করা 

না হলেও তা ঘে জলের মতই একটা অপরিহা্ি 

বস্ত, ভাঁতে কোঁদ সপে দেই । " 

দেহধর্ম অন্গুথ রাখবার জগ্কে রক্তে লবণের পরিমাণ 

টিক মত জা রাখা পযকার | দেহ 'মর্দি উপয়ুক 
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পরিমাঁণ লবণ না পায়, তাহলে দেহের হর্মোন 

গ্রন্থির ব্যবস্থার মাঁধামে ঘর্ম ও মূত্রের ভিতর 
দিয়ে লবণের নির্গমন হাঁস করে দেহ সেই ক্ষতি- 

পুরণ করে থাকে । কিস্তু সেই নির্গমনকে দেহ 
একেবারে বন্ধ করতে পারে না। একেবারে 

লবণ-বিহ্থীন খাঁছ্ঘ যদি বাবার করা যায়, তাহলেও 

দেহ থেকে মূত্র ও পর্ম-গ্রন্থির ভিতর দিয়ে কিছু 
পরিমাণ লবণ নিয়মিতভাবে বের হয়ে যাঁবে। 

তখন সেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খ(ওয়াবার জন্যে 

দেহ থেকে জলের নির্গমনও বাড়ানে। দরকার হয়ে 

ওঠে, যাতে রক্তে, লবণের নত প্রাণ- 
ক্রি্/র উপযোগী থাকে। তাঁর ফলে জলের 

অভাবে দেহ ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় এবং মুডার কোলে 

ঢলে পড়ে । 

পৃথিবীর যে সব দেশে লোক প্রধানত: 

ম(ছ মাংস খেয়ে জীবনধ[রণ করে, সেখানে লবণের 

সমস্থা বড় একটা থাঁকে না। মাছ-মাংসের ভিতর 

দিয়ে যখেট লবণের পরবরাহ হয়। একথা 

ঠিক, লবণের প্রতি আসন্কি অভ্যাসের পর 

নির্ভর করে। যাঁর! যত বেশা লবণ-প্রধান খাদ্য 

খায়, তাঁদের লবণাসক্তি তত বেশী। সৃতর।ং 

তাদের দেহ থেকে লবণের নির্গমন বেশী পরিমাণে 

দেখ] যায় । 

যেখানে লোককে মুখ্যতঃ শাঁকস্জি বা নিরামি 

খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, সেখানে লবণের 
অভাব বেশী অনুভূত হয়। এরূপ থাছ্ছের উপর 

ধদের নির্ভর করতে হয, তাদের প্রত্যহ ২-৫ 

গ্রাম অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করা দরকাঁর হয়। 

অনেক স্থানে খনিজ লবণও মিলে না, যেমন 

আফ্রিকার এক সময়ে দেখা গিয়েছিল। তখন 

লোকে বনে বিচরণণীল জন্ত্রদের রক্ত ও মুত্র পান 

করে লবণের অভাব পূরণ করতো । সেই জন্তে 

আফিকাঁর অভ্যন্তর ভাগে লোকের বসতি বিরল। 

খাগ্ধ হিসাবে ব্যবহার ছাড়া সভ্যজগতে 

মাছ-মাংস সংরক্ষণের জন্যেও লবণের একাজ 

॥ 

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে লবণের প্রভাব ১৪৫ 

প্রয়োজন । প্রাণীর কোপ থেকে জল আকর্নণ 

করে নিদ্বে মাংসকে সংরক্ষিত করবার ক্ষমতা 

লবণের আছে। অনা্জ মাংসের উপর জীবাণুর 

ক্রিয়। প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মাঁছ-ম'স 

সংরক্ষণের জঙ্টে আরও অনেক ব্যবস্থা হয়েছে 

বটে, তখাঁপি সভ্যজগতে লবণ এখনও অপ্রতিদন্দ্রী | 

খনিজ লবণের স্তুপ্রাপাতা চেতু পৃথিবীর নাঁনা- 

স্থানে, যেমন-জর্ডান, নীলনদ, ভাইষ্রিস, উউ- 
ফ্রেতিস, চীনের গীতনদ এবং আযরিজোন।র 

লবণ-নদের উপত্যকায় ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। 

মেক্সিকো এবং পেরু উপত্াকাযও এ একই কারণে 

লোকের ঘনবসতি বেশী দেখা যায়। 

বর্তমানে পৃথিবীর তিন বিলিয়ন (৩** কেটি) 

জনসংখ্যার জন্টে বছরে যে লবণের প্রয়োজন, 

তার পরিমাণ হলো প্রায় লক্ষ টন। 

অবশ্থ মাথাপিছু খরচের কম-বেশী আঁছে। কেউ 

কেউ যতটুকু লবণ না হলে নয়, সেটুকুই মাত্র 
ব্যবহার করে। তাদের মাথাপিছু গড়ে লবণ খরচ 

হয় রোজ ২ গ্র্যাম মাত্র। আনেক দেশে আবার 

প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয় রসায়নণ-শিল্পে_ 

সোডিয়াম বাইকার্নেট, পলিভিনাইল ক্লোরাইড 

প্রভৃতি টঙরী করবার, জন্নে |” ইউনাইটেও 

ছেটস্-এ মাথাপিছু রোজ লবণের খরচা হলো ২৮* 

গ্রাষম। সেখানে পবণের পরিমাণ কমতি হওয়ার 

অর্থ হলো, জীবনধারণের মানের সঙ্কে।চ। বাংলা 
দেশে মাথাপিছু লবণের দৈনিক চাহিদা হলো € 

গ্রাম; তার কম হলে সমগ্র জাতির পক্ষে মৃত্যুকেই 

ডেকে আনা হবে। এই সকল তথা যেমন 

কৌতৃহলপ্রদ, তেমনি এই সকল তথ্যের আলোচনার 
ভিতর দিয়ে মানব-্সভ্যতার উপর লবণের প্রভাবের 

ফলে তার উদ্থান-পতনের অনেক ইতিহাঁসেরও 

সন্ধান পাওয়া ঘায়। অবশ্থ সাঁধ[রণ ইতিহাসের 

মধ্যে এসবের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায না 

বটে, কিন্তু পুরাততধিদূদের বিবরণ থেকে তার 

সন্ধ।ন মিলে। 

5০৩ 
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পরন্তা দেশ, মিশর এ আহরার মকতুমিতে 

লবণাক্ত জলাভূমির সন্ধান প1ওয়। ধেত। সেকালের 
লোঁক সেই সকল জলাঁভূমির লাল রং দেখলে বুঝতে 
পারতে, সেখানে খনিজ লবণ অছে। লবণাক্ত 

অগভীর সেই সকল জ্লাঁভূমির লাল রঙের কারণ 
হলো,--একপ্রকার লাল রঙের জীবাণ তাতে বাঁসা 

বেঁধে বংশবুদ্ধি করে। লবণ|ক্ত জল যত বেশী 

লাল হবে, তত বেধী লবণ তাতে বিছ্যমান থাঁকবে। 

রক্তের সঙ্গে সেই লবণ! জলের বর্ণ ও স্বাদে 

সাদৃশ্য দেখ! যেত বলে লোকে তাকে রক্ত বলে 

ভুল করতে! । সেই লাল জল বৃহৎ পাত্রে হুর্ষের 
উত্ত/পে কেলসিত করে লবণ তৈরী কর! হতো । 

সমুদ্র থেকে দূরবন্তী দেশসমূহে প্রান ২-৩ 

হাঁজার ফুট গভীর মাটির নীচে লবণের খনি থেকে 
লবণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সমুদ্রই এখন পবণের 
প্রধান উত্স, যেখান থেকে পৃথিবীর সবত্র লবণ 
সরবরাহ করা হয়। সমগ্র পৃথিবীর জন্তে প্রত্যহ 

যে ৮** লক্ষ টন লবণ লাগে, তার প্রান ৩০* লক্ষ 
টন সমুদ্রের জল থেকে পাঁওয়। যাঁয়। সর্ষের তাপ" 
শক্তি সর্বাপেক্ষা সলভ এবং অফুরন্ত । সমুদ্রে 
জল বিস্তীর্ণ এলাকায় বেঁধে এই তাপ-শক্তির দ্বারা 
তা-শুষ্ধ করে য়ে লবণ প্রস্তত করা হয় । যেখানে 

সৌরশক্তি সুলভ নয়, সেখানে কয়লা কলিয়ে তা 
করা হয়। 

লবণের রাজনৈতিক প্রভাঁবও কম য়! 
যেখানে লবণের প্রাচুষ আছে, সেখানক|র লোক 

সাধারণতঃ স্বাধীনতা প্রিয় ও গণতান্ত্রিক প্রকৃতির 
হয়, আর যেখানে লবণ দুর্লভ সেখানে লবণের উপর 

কতৃত্ব যাঁদের, তাঁরাই লোকের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করে থাকে | ভূমধ্য ও উত্তর সাগরের 
তইবর্তী কষক ও ধীবরগণ একট স্বাধীন সমাজের 
স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতো! | এখেনীয়গণের মুখ ও 
আথিক স্বাচ্ছলা বল1ংশে নির্ভর করতো৷ লবণের 

দ্বার মাংস ও চামড়া সংরক্ষণ শিল্পের উপর। 

সে জন্তে সেখানকার অধিবাসীরা শত শত গবাদি- 

জবান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ম, ৬ সংখ্যা 

পণ্ড প্রতাহ আর্রোেপোলিসে বলি দিত। গ্রীসের 

অধিবাসীদের লবণাক্ত মাছই প্রধাঁণ থাস্তবূপে গণ্য 
ছিল। উত্তর ইউরোপে লবণাক্ত অগভীর সমুদ্রের 

উপকূলে মাছের প্রাচুর্য ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী 
জাতিকে একটা আত্মনির্ভরশীলতাঁর অধিক।র প্রদান 

করেছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও ভাঁরা 

সুদূর ভূষধ্যস।গর অঞ্চলে লোণা মাছ চাঁলান দিত। 

করলার প্রচলন সুরু হবার পর বুটিশজাতি আঠীরে। 

৪ উনিশ শতকে লবণ-শিল্পে শীর্মস্বান অধিকার 

করেছিল। 

যেসব দেশে লবণের, ্বল্পত। ও তার উপর 

শ/সনকর্তাদের একাধিপনা প্রতিষ্ঠিত, সেখানকার 

অসহায় অধিবসীগণকে শাসকদের শ্বৈরাচ।রের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংঘর্ষে লিপ হতে হয়েছে। 

লবণের শবষ্পত| নিয়ে জার্মান জ্ঞাতিকে মৃদ্ছে প্রবৃত্ত 
হতে হয়েছে। 

আফ্রিকায় লবণ এত দুণ্প্রপ্য যে, সেখানে 

স্বাধীনত| অপেক্ষাও লবণকে অধিকতর মৃল্যবাঁন 

মনে কর হযেছে । লবণের দুষ্জাপ্যতা “খানে 

দস ব্যবসায়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। 

আফ্রিকার অভ্যস্তরের অধিবাসীরা একমুষ্টি লবণের 
জন্তঠে তাঁদের সম্ভান-সন্ততিদের বিক্রম করতো । 

এমন কিঃ ১৮৮২ আলে জনৈক বৃটিশ পর্যটকের 

বিবরণ থেকে জান] যায যে, চার মুষ্টি লবণের 

বিনিময়ে তাঁকে একটি তকণী যুবত্তী প্রদান করবার 
প্রস্তাব কর। হ্য়। 

ইতিহাসের ছাত্রের জানেন, ক্রাম্সে লবণ 

বাবসাঁয়ের উপর একাধিপত্য এবং লবণ-কর ফরাসী 
বিপ্লবের অন্ততম প্রধান কারণ। বুটিশ-শাসিত 

ভারতেও লবণ-করের বিরুদ্ধে এক এঁতিহাঁসিক 

সংগ্রাম সুরু হয় এবং সেই সংগ্রাম পরিচালনা 

করেন মহাত্মা গান্ধী । রটিশ তাদের শোষণনীতিকে 
অব্যাহত রাখবার উদ্দোশ্তে লবণের উপর কর ধার্ধ 
করে এবং সমুক্জের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করবার 

বিরুদ্ধে এক আইন জারী করে ঘোষণা করে যে, 



জুন) ১৯৬৪ ] 

কোঁন ভারতবাসী ভারতে লবণ তৈরী করলে তার 
কারাদণ্ড হবে। তখন ইংরেজ সগকার তাদের 

দেশ থেকে লবণ আমদানী করে' ভারতের বাজারে 

জোর-জবরদন্তি করে চাঁলাতো। তাঁর জন্তে তার! 
একটা ঘোটা কর পেতো। সেই লবণ আইন 

অমান্তের জন্তে ১৯৩৮ সালে ১২ই মাচ প্রাঠে 

৮৪জন স্বেক্ছ|সেবক শিক্বে মহাত্মা গান্ধী ডাগ্ীতে 
উপস্থিত হন এবং লবণ আইন ভঙ্গ করেন। 

তার ফলে মহাত্মা গান্ধী ও তার অনুচরবর্গকে 

কারারুদ। কর! হয়। 

মনে রাথতে হবে, সমুদ্রোপকুশে অঙ্ 5 সমতঙ 

ভূমিই লবণ তৈরী করবার পক্ষে প্রশস্ত গ্েত্র। 

সেখ।নে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জগ ধরে সুধেকন উত্ত|পে 

বা জালানীর সাই|যো লবণ প্রস্তত করা ১ঘ। সেই 

সঙ্গে এই কথাও ম্মরণ রাখতে হবে যে, সমুদ্ধেও 

শিশু-পালনে ঙ্্ত। ৩৪৭ 

জোফ়ার-ভাটা খেলে এবং তার ফলে সমুদ্রের জর্ল 
কতবার উঠ স্তরে--এমন কি, ২* ফুট উটচুতেও উঠে 
গিয়েছে এবং কতবার অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। 

পর্ধায়ক্রমিক প্রাকৃতিক এই জোয়ব-ভাটার ফলে 

দেশের লবণ-শিল্পেরও উথান-পতন ঘটেছে। 

ইউরোপে এই উত্থান-পতন বস্বার পন্রিলক্ষিত 

হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধুগে 
আমেরিকা! ও অন্তগ্য দেশে লবণের হুদ ও খশি 

থকে লবণ সংগুহীত হওয়ায় এবং পরিবহনের 

সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যাবার ফলে লবণের ছুতিগ' 
এখন অতাতেপ্ ঘটন! বলেই মনে হবে। তথাপি 

পৃথিবীর শতকরা! ৩৯ ভগ লবণ খন সমুদ্রের উৎস 
থেকে সংগৃহীত হয, তখন প্রাকৃতিক জোয়ার- 
ভাটার ওঠানামা খে লবণ-শিষ্ট--৩থ1 ম|নব- 
সভ্যত।র উদ্ধান-পতনের উপর প্রভ।ব বিস্তার 
করবে, সে বিদয়ে সন্দেহ নেই 

শিশু-পালনে সমস্থ্া 
শ্রীসর্বাণীসহাঘ গুহসরকার 

শিশুপ।ণনের বহ্মুখী অমন্ত। অভিভ|বঞ্কদের 

মনে নানারকম বিএমের স্থষ্টি করে। যারা এই 

বিষয়ে চিন্ত।, আলোচনা এবং গবেষণ] করেছেন, 

তাদের সকলেও এই সমস্তাগুলি সমাধানেগ 

বিষয়ে এক মত নন | 

৫*-৬* বছর আগে এই সব প্রশ্ন এত জটিল 

ছিল না। অভিভাবকদেপ মনে এসব বিষস্ষে 

কতকগুলি স্থির ধারণা ছিল। সেই অস্ুপারেই 
তাঁরা চলতেন। না মনে করতেন, ছেলেপুলে 

কথার বাধ্য, শাস্ত ও ভদ্রেহবে। ডাদের দেখা 

'যাবে, কিন্তু তাঁদের কথ। বেশী শোনা যাঁবে না। 

আঁর তাঁরা সমাজের রীতিনীতিগুলি বিন! প্রশ্নে 

মেনে চশবে। এই রকম হলেই বাঁপ-মা সুখী 

এর ধ)ডিঞুম হলে মায়ের চে|ধের জপ 

ও বাপেরা প্রহা।রেপ সাহায্য নিতেন । 

একখ। শ্বীকার্ধ যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থায় 
মোটের উপর বেশ সুফলই হতে | কষ্ধেক দশকের 

মধ্যে মাুষ হয়েছিলেন, এমন বহু জানী ও গুণী ষে 
প্রতিভা, উদ্যম ৪ মৌলিকতা দেখিয়েছেন, যা 
বর্তমান ক।লেও ছুর্লভ। 

বর্তমান যুগে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত 
এই যে, এই শাসনের আধিক্যে বা আঘাতে 
ছেলেমেয়ের বিশেষ ক্ষতি কে না, যদি পরিবারের 
মধ্যে তার। ভালবাস! শ্েহ যথে্ট পাক এবং তার! 
পিতামাতাকে তাদের প্রধান রক্ষক হিসাবে গ্রহণ 
করতে পায়ে । যেখানেই এই বিধষে অভাব ব1 

হ6৩ন | 
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ত্রুটি ঘটেছে, সেখানেই জস্ত।নের স্বভাবের ব 

মনের বিকৃতি প্রকাশ পেখেছে। 

ঘরের অতিরিক্ত শাঁসণ 'এড্াধ[র জন্যে কোন 

কোন ছেলে যৌবনে বাঁ তার আগেই অন্ত দেশে 
পালিয়ে গিয়েছে । নতৃপ নানা বিষয়ে 

যথেষ্ট উন্নঠি করে নিজের কৃতি* দেখিয়েছে--এমন 

ছেলেমেরের সংখ্যাও কম নয়। মেষেদের মধ্যেও 

কেউ কেউ সমাজের প্রচলিত বীতিনীতির বাইরে 

গিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে কতিহ দেখিষেছে। 

ঘটনাচক্রে যাদের বিবই হম নিঃ তারা নিজের 

পরিবারে আবদ্ধ থেকে বাপ-মাখ সামান্ত ততু।বধান 

করেই জীবন কাটিম্নেছে। ছেলেদের মধ্যে যারা 

কাইরে যেতে পারে নি, ভারা বড় হয়ে শাসনের 

বাধ] ভেঙ্গে দুবৃ'ত্তের জীবনযাপন করেছে । এদের 

বাপ-ম। কখনও ভেবে দেখেন নি যে, ছেপেমেষেদের 

এই ছুর্ধশুর জগ্ে ঠাদের কোন দে|স বাদাত্িতব 

আছে কি না বা ভাবপণেএ কি করা উচিত, সে 

বিষে কেন জ্ঞান ভাদের ছিল না। দেশ|চার 

ও লোকাচারৰ অনুসারে ৮ল। ছাড় কাদের গতান্তর 

হিপ না। 

» বর্তমান এঞ্রে ছেলেমেছেদের শাসনের কথ। 

তত শোনা যাষ না, যও শোন যায তাদের 

স্বাধীনতার কথা । এই পরিবর্তন ঘটেছে ক কটা 

অভিভাবকদের শিজেদেখ শ1সনপীড়িও চশেশবের 

বিরুদ্ধে নিজেদেরই প্রতিক্রিয়ায়। আপ কঙকটা 

ঘটেছে ছুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে। তাছাড়া মনস্তুত- 
বিদ্দের গবেষণা ও* শিক্ষার প্রভাবেও কতকটা 

(শে 

হয়েছে। 

ফষেড প্রচা্ করেছেন যে, মানসিক আনেক 

বিকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (বিশেষতঃ যৌন 
প্রবৃতি) ও আক্রম্ণ-প্রবুত্তির বিকাশে বাধা 

পড়াতেই ঘটে। ওই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ স্য হলে 

মনে করতে হবে কষ, ছেলেমেরেন। স্ব।ভাবিক 

প্রবৃত্তিগুলিকে নিষক্্রণ করা উচি৩ নদ । ইউরোপ 
ও আমেরিকায় কোন কোন অভিভাবক বা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বধ, ৬ সংখ্যা 

শিক্ষালয় ছেলেমেয়েদের খানিকটা যথেচ্ছ!চারের 

স্থযেগও দিয়েছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের শিক্ষার এটি 
একটি বিকৃত ভাধ্ মাত্। আবার কারুর কাকুর 

মতে, ছেলেমেদ্েদের পিছনে চড়-চাপড় দিলে কোন 

কোন ক্ষেত্রে তাদের যৌন উত্তেজন। ঘটে এবং 
ক্রমে এই সব ছেলেমেয়ে অন্ব।ভ।বিক যৌন প্রবৃত্তির 

দ|স হয়ে পড়ে_একথাও ঠিক নয়। দু-একট। 

চড়-চাপড়ে যেমন শরীরে স্থাত্ী চিজ থাকে না, 

মণেও তেমনি স্থায়ী দাগ থাকে ন।। 

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নাঁনা বিসয়ে শান মতভেদ? ও 

অভিভাবকদের বিভ্রান্তির এরটি বড় কাঁরণ। তবে 

এই সব গবেমপার একটি সুফল হয়েছে এই যে, 

এই সমশ্তার বিমধ়ে লোকের মনোযোগ আকষ্ট 

হয়েছে এবং অভিভাবকের।ও এই বিসয়ে 

বিশেষজ্জের পরামর্শ নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন । 

৪:খের বিসম্ব, সন্তান পালনের ব্যাপারে সবগ্র 

প্রযেজ্য নিয়মাবলী কেউ নির্দেশ করেন নি ব! 

করবার উপ।য়ও নেই। অবস্থাভেদে ও ক্ষেত্র- 

ভেদে এসবের তফাৎ হয়। আবার একই 

শিল্পম বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে খাটানো যাষ না। 

অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি বাখহার 

করবেন ৩1৪ যেমন চিন্তার বিষন্ন, তারা নিজের। 

কি ভাঁবে চলবেন, তাঁও তেমনি নজর রাখবার বিনঘ। 

কারণ উ(দের আচরণে বা কথা-বার্তা়ই সমস্য!র 

প্রথম হষ্টি হতে পারে । যেখন--যদি তাঁরা ছেলে- 

মেয়েদের কোঁণটিকে অন্তদেপ চেয়ে ভালবাসেন 

বা নিজেদের অজ্ঞাতেও' বেশী আদর দেখান, তা- 
*লে অন্টেরা অতি চতুরভাবে ও অতি শীগ্ুই ৩া 
টের পায়। আবার ছেলেমেম্নেরা মুখের কথা 

শুনে যা শেখে, তাপ চেয়ে বেশী শেখে বাপ-মাষের 

আচরণ দেখে ও অনুকরণ করে। অধিকাংশ 

বপ ছেলেমেয়ের আচরণের কোন দোষ দেখলে 

প্রহার বা অন্ত ভাবে তা নিবারণ করবার বা অন্ত 
আচরণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন । 

বাঁপ-ম! ছেলেমেয়েকে কিভাঁবে মান্য করবেন, 
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ত। অনেকাংশে নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ 

সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার উপর | কেউ চাঁন তাঁর। 

প্রতিপতিণীল ও ধনী হোক, কেউ চান ঠাঁরা 

বিদ্বান হয়ে সম্জান পাক, কেউ চান তর। ধনী 

হোক বানাই হোক সুখী হে।ক-আবাঁর কেউ 

চান তারা নৈতিক ও সামাজিক জীবনে অস্ভের 

আদর্শ হোক। এই সকল উদ্লেশ্ট সামনে রেখে 

সন্তান পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবেষে, 

প্রতিপত্তি বা ধন বেশী মাত্রাঞ় পেতে হলে শিজেকে 

যে পরিম!ণ পরিশ্রম বা চিন্ত। করতে হয়, শায়বিক 

'দার্লা বা অন্ত আকারে তাঁর দাম দিতে হয়। 
অ।বার ভাল ছেলে ও “ভান মান্য হতে হলে 

সংসার ও সমাজের আইনক।মুন ও রীতিনীতির 

প্রতি সতণগ এতই সঠরক দৃষ্টি খাখতে হয় যে, 
নিজের প্ররুতির স্বাঠন্র্যকে বিসজন দিতে হমব। 

অ|বার শৈশব ও “যৌবনে নিজেকে অভিমত 
শ|সনে র|খতে গিষে কাউকে প্রাপ্তবয়সে লজ্জা কর 

অভ্য|স বা প্রবৃত্তির দাস হতে হয়। 

সুতর|২ সন্তানের ভবিষ্ঃৎ মানসিক স্বান্থাই 

সখচেক়ে বেখা কাম্য বলে মনে হয় । এই মানলিক 

্বাস্থ্য তথনই পুর্ণমাতাঁয় প।ওয়। যায়, যখন সন্তানের 

ব্যক্তিত্বের পুর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। যে শিক্ষায় 
ও যে চেষ্টায় মানসিক স্বাস্থ্য অটুট খাঁকে ও 
মানসিক বিকাঁরের কোন সস্তাঁবন] না থাকে, তাই 

উত্কুষ্ট শিক্ষা! ও প্রয়াস । মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে 
শারীরিক স্বাস্থ্য অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িভ। হৎপিগু, 

ফুদ্ফুল, যকুৎ, চম এবং মস্তি সবই যখন পুর্ণ ও 

সুষ্ঠভাবে কাজ করে, তখনই শারীরিক ও মানসিক 
্বান্থোর পুর্ণ উন্মেষ ঘটে। আবার প্রক্কৃতি প্রতোক 

শিশুকে যে সকল সম্ভাব্যতা (00621001911665) 

দিষেছেন, যেমন--দ্বাভাঁবিক প্রবৃত্তি, তার আচরণের 

ছন্দ এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি-_সেইওলিই তাঁর জীবন- 

যাত্রার পথে প্রধান সম্থল। এগুলির পুর্ণ বিক(শে 
সাহায্য করাই বাপ-মায়ের সকল প্রবস্ত্বের মধ্যে 

প্রধ্ধান। প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক পতঙ্গ এইভাবে 

শিশ-পালনে সমণ্য। ৩৪৯ 

নিজের পুর্ণ বিকাঁশের দিকে টপে। গাছের একটি 
ডাল কেটে ,দিলে নতুন ডাঁলপাঁল! জন্মাবার জন্তে 

বাইরে থেকে ওষুধ দিতে হয় না। তেমনি ছেপে- 

মেয়ের হাত কেটে গেলে তা আপনিই জোড়া 

পাগে। বদি এই পুর্ণত।র জন্তে আগ্রহ প্রতোক 
উচ্ছিদ ব। প্র।ণার শরীরে না থাকতো, শুধু ৬|জ্তরা 

€যধের সাহায্যে তাদের বাচিয়ে রাখা সম্ভব হতো 

না। এই পুর্ণতার দিকে সতত প্রচেষ্টাকে শরীরের 
দিক থেকে স্বাস্থ্য ধল| যায়, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে 

বল। যায় পুর্ণ৩।, ধমের দিক থেকে বলা যায় 

সৌম্যতা, সাধাপণ জীবনে বল! য|য় সার্থকতা । 
যে শিশুর মাণসিক স্বাস্থ্য অটুট, অর্থাৎ যর 

শরীরের যন্ত্রগুলি ও প্রাকৃতিক প্রবৃতিগুলি সম 

ভাবে ৮লে, তার কাজ বা আটপণ নিদোষ হয় 

এবং তাঁর শরীর ও মনের শক্তিগুলি পুর্ণমা্রায় 

প্রক!শ পায় । এপ মশ ও চরিত্রের বলও অগ্তের 

চেয়ে বেশী হয়| তর প্রকৃতি-জাত নুদ্ধিও যথাসগ্ত 

শঙ্ষ হয়। তার স্বাভাবিক কৌতুহল ও জ্ঞান- 
গাতের প্রবৃত্তিকে যদি বাঁপ-মা উৎস।হ দেন, তাহলে 

সে জীবনের সমন্থ।গুলিকে সমাধ|ন কণতে পারবে 

বদে বিশ্বাস করা যায়| এমন কিছ তানের সঙ্জে 

মিলেমিশে থাকতে, চলতে এবং ধেলা কতে 

অসুবিধা বোধ করে না। সমাজের পীতিশীতি 

মেনে টল| তাঁর পক্ষে কঠিন হয় না। তার মানে 

এই নয় যে, হার মধ্যে ব্যক্তিক্বের প্রকাঁশ ঘটে না, 

বরং এই একাশ তার সমাজের অন্য শিশুদের 

ব্যক্তিছ্থের বিরোধী হয় না। * 
জখ্খগত ও প্রকৃতিগত শঙ্তি ও প্রবৃত্তিগ্তলি এবং 

পরিবেশের অবস্থাগুলির মধ্যে শিশুদের চরিত্র গঠনে 

কাদের প্রভাব বেশী--এই নিষ্ষে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 

মতভেদ আছেঃ তবে কারুর প্রভাবই অস্বীকগ 
কর! যায় না। আবার তাদের মানসিক বিকার 

রোগ কি ভাবে সুর হয, সে বিষয়েও মতভেদ 

কম নেই। 

এই বিষয়ে মনে রাখ! দয়কার যে, ৩ থেকে £ 



৩৪৫৩ 

ণছর বধ্ধসেই শিশুর ব্যক্কিদ্বেগ ভিত্তি স্থাপন ঘটে। 

এই তিত্তি দু হলে ভবিষ্যৎ জীবনের মকল ঘটন। 
ও সংঘাতকে সে অনেকটা সহজে অতিক্রম করতে 

পারে। ব্যতিক্রমে; তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে নান! 
ছলন] ও চাঁতুরীর আশ্রয় নিতে হম, অথবা! মানসিক 
রোগগ্রন্ত হয়ে জীবনসংগ্র/ম থেকে পলায়নের ষষ্ট! 

করতে হয় অর্থাৎ মানসিক রোগের স্ুত্রপাতও 

এষ্ঠ তিন-চার বছর খমুসেই ঘটে। বদি পি৩া- 

মাতা] এই সময়ে তাদের এসব অস্বাস্থ্যকর ঘটন। 

৪ অভিজ্ঞত। থেকে যঙ্ধে রক্গ। করছে পারেন, 

ঞবেষ্ঠ ভবিষ্তে মঙ্গল টে । পিতামা শা ছাড়া অন্ত 

কেউ এই বিষে সাহধ্য করতে পারেন ন| | 

মণলসিক বিকার এবং রোগ এখন সকল 

দেশেই এত ছড়িগ্জে পড়েছে যে, তাঁদের উপযুক্ত 

চিকিৎসা করবার জন্তে উপযুক্ত সংখ্যা ডাক্তার 

ব! চিকিৎ্সাঁলয় নেই। তাছাড়। এই সধ পোগে 

খালু। ও শমাজের যে পরিমাণ ক্ষতি কর্সে, তা 

দূ করা সন্তব হয না| আখ|প এই সখ রেগে 

চিকিৎসা যেমন কঠিন, তেখনি সময় ও ব্যয় 

সাপে । সুতা চিকিৎস।প চেয়ে পেগ 

শনধারণের ০৯ সব বিষয্লেই শ্রেয়ঃ। অগ্জ খয়সে 

যে রোগ ২-৩ দিনের চেষ্টায় সেরে যেতে পাকে 

বেশী বয়সে তা সারতে মাসের পর মাস লেগে 

বায়। 

এখন শিশুদের ম্বাভাবিক শক্তি & প্রবৃদ্তি- 
গুলির বিষদ্ষে আলোছনা করা যাঁক। এদের 

মধ্য কোন কোনটি'আদিম জাঁতীয় ; বেমন-_মাঁকে 
আকড়ে থাকবার প্রবৃতি। বানর শিশুর মধে; 

এই প্রবৃত্তি থুব স্পষ্টভাঁবেই দেখা বায়। এই 
প্রবৃত্তিকে ব্যাঘাত দিলে বা মা মরে গেলে 

শিশু নিজেকে অলহাঁয় ও শিপ্পাখষ মনে করে। 

এই ব্যাঘাত বার বার প্রবলভাবে ঘটলে শৈশব 

অবস্থায় ঘর ছেড়ে ?বতে বা একলা থাকতে 

ভমু পাষ। কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া শিশুকে 

শিখিয়ে দিএ হয় শা) বেমন--খাগ্যবস্ত গিলতে, 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১*শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

নিঃশ্বাস নিতে, মলমূত্র ত্যাগ করতে বা হদ্স্ত্রের 

স্পন্দনে। তেমনি পানে কিছু ঠেকলে প! সরিয়ে 

নেওয়া, ক্গতিকর বস্ত পেটে গেলে বমি হওয়া, 

উজ্জ্বল আলোয় চে বোজ।-__ইত্যাদিও এই রকম 

অশিক্ষিত পটুতার লক্ষণ। কিন্তু এই কয়েকটি 
স্বাভ।বিক ক্রিযই শিশুর জীবনরক্ষার পক্ষে 

যথেষ্ট নম়। সকল অবস্থা উপযোগী স্বাভাবিক 

ক্রিয়।--প্র্ৃতি মানব শিশুকে দেন নি। এজন্তে 

তাকে কতকগুল অবস্থানুযায়ী অটনচ্ছিক প্রি 

শিখে শিতে হম্ব। পরিবেশের নানা ঘটনা ও 

প্রভাব এগুলি শিখতে ঙতাকে বাধ্য করে। 

পঙক্গ পত্রে আলো দেখে সেদিকে ছুটে যায 

ও পুড়ে মরে । এই আকর্ষণকে সে প্রতিরোধ করতে 

কখণই শেখে না। কিন্তু কোন শিশুর আমু পুড়ে 

গেণপে সে আর আগুনের কাছে এগোস্ব না। 

“তমনি কুকুর ঘেউ ঘেউ ঘেউ কগলে ৩।র কাছেও 

আর এগোয় পা। 

এক বচ্ছর খন্স পধস্ত শিউর সব কাজকে 

প্রত্বিগ্া ক্রিম (1২665 9০007) বল| ধান্। 

মুখে জিনিম গেলাঃ শখস নেওয়া, হাৃৎ্পন্দন। 

পরিপাক তস্্রেখ স্বাভাবিক গতি, মলমূত্র ত্য।গ: 

পাষে কিছু লাগলে পা সরিয়ে নেওয়া-ইত্যাপি 

সবই এই ধরণের শ্বযচ]লিত ক্রিক | কিন্তু 

প্রকৃতি শিশুদের জীবনের সকল ঘটনা! ও সকল 

অভিজ্ঞতার সম্মধীন হবার উপযুক্ত প্রতিবর্তন-শক্তি 
দেয় নি। কিন্তু শিশুকে এমন ক্ষমতা বা সম্ভাব্যতা 

দিয়েছে, যাঁতে সে নিজেই অবস্থান্থসারে নতুন 

[২০65 শিখে নিতে পারে। 

থাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প1কষন্ত্রের স্বাভাবিক 

নিয়ন্ত্রিত গতি সুরু হয়। তাঁর শেষ ফল হচ্ছে 

মলঙ্যাগ। কিন্ত কোন শিশুকে খাওয়ার পরেই 

যদি মলত্যাগ করতে বসানো যায়ঃ তাহলে 

কয়েক দিনেই খাওয়ার পরে তার ম্লত্যাঁগের 
বেগ আপনি আসে । ক্রমে ত! অভ্যাসে দাড়ায় 

তেমনি দিনে নিপিষ্ট সময়ে শিশুকে খেতে 
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দিলে তর ক্ষুধা ৪ 'এইভ।বে নিদিষ্ট সধে উদ্রেক 
করানো হার়। আবার ক্ষুধার সমম খাবার 

নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রবত্তিও শিক্ষার ফলে দূর 

করা যায়। এগুলি শিখতে শিশু আপত্তিও 

করে না। 

তবে অত্যন্ত অপ্রিষ্ধ না কষ্টকর অভিজ্ঞ] 

আনেক সমধ্ন শিশুর মনে এমন* দাগ রেখে মায় 

বে, ত! ভোল৷ শক্ত হয় এবং অজ্ঞাত বিভীমিক।র 

আকারে দেখ] দেয়। যেমনঃ হার গুম যদি অন্ধকও 

রাত্রে ঝড় ও বজের শব্দে ভাঙে ও ভয় হয়, 

তাঁভলে অগ্ধকারই তাঁর কাছে ভীতিজনক হয়ে 

ওঠে । স্স[নের সময় হঠাৎ জলে পড়ে গেলে তার 

জলের ভীতিও বদ্ধমূল হয়ে যাঁয়। ঘুমের সময় 

সূদি কোন বিড়াল তার বিছানায় ব। শরীরে বসে 

ও তার ঘুম ভেডে যায়, ভবে জন্তরদের ভয় তার 

চিরসঙ্গী হয়। 

পরিবারে নতুন শিশুপ জ'্ম হলে ও সকলে 

&াকে আদর করলে শিশুর মনে আগন্তকের 

প্রতি ও হার মার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে । নিজে 

আদর পাবার আঁশাখ় বায়ন। ধরে ও উৎপাত করে, 

থাবার থেতে আপত্তি করে। এই সব উত্পাতের 

ফলে যখন সে নিজেকে আবার মনোযোগ ও 

আদরের পাত্র করতে পারে, তখনও ভৎ্পাত 

কমায় ন।--বরং উৎ্পাতকেই এই সব পাওয়ার 
কৌশল হিসাবে চালিয়ে যেতে থাকে ; অথচ 
অন্কন্র গেলে তার অক্ষধার লক্ষণ দেখা যাঁষ না। 

শিশুর কাঁজ বা আচরণের ফলাফলই 
অনেক ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যে 

কাজ সুখদায়ক, যেমন-_খাঁওয়া বা ছুটাছুটি, ত। 

সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকরও বটে। আবার যে ঘটনা! 

ক্লেশদায়ক, যেমন--কোন কারণে শ্বাসরোধের 
উপক্রম হওয়া ব1 হাঁতে-গায়ে চোট পাঁওষ। প্রভৃতি 

অস্বাস্থ্যকর । দুঃখের বিষয় গুরুভোজন ও 

যৌন আকর্ষণ সাময়িক সুখের কারণ হলেও 
পরিপামে ্গতিকর হয়। যেকাজে পুরস্কার আছে, 

শিশু-পালনে সমস্য শ৭৬ 

তা করাতে বা শিখতে কট পেতে হম না। কিন্্ 

যে কাজের" ফলে শান্তি দেএ্য়। হমঃ ৩| থেকে 

পিবৃত করা সব সময়ে সহজ হইয়না। পুরস্কার, 

তিরস্কার শিশুর আঁচরণকে যথেষ্ট নিষ্বপ্তিত করে। 
শির আবেগগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ₹৫9০৯- 

এর তুলনায় প্রবলতরভাবে তাঁর আচরণ নিযস্্াণ 

করে। রাগ বা তিয়ের বশে অনেক সময় 

শিশু অসাধ্যসাধন করে ফেলে। কিন্তু এই 
আবেগগুলি শুফলের চেঘ়ে কুফলই বেশী ঘটায়। 

যৌন প্রবুত্তিও শৈশবে নান জটিল সনন্যার স্থা্ট 
করে। আবার আবেগগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 

হযে আরও বিরাট ঘটাতে পারে। এগুলিকে 

নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। শিশুর স্বাভ।বিক পিষুরতা 
এবং একগু ফ্বেমিও নানা সমগ্জ।র কষ্টি করে। 

প্রক্কাতি এই আবেগগুলিকে শিষন্রণ করবার 

জন্তে প্রতোক শিশুকে কম-বেশী পরিমাণে স্বাভাবিক 

বুদ্ধি দিয়েছেন । যেমন-_মাঁঠের মাঝে মাড়ে ভাড়। 

করলে ছুটে পালবার চেয়ে গ|ছে ও)1 মে বেশী 

চবিধাজনক, ত। বুদ্ধির সাহাধ্যেই স্থির করঠে হয়। 
আবার সাপে তাড়া করলে গছে উঠে যে সুবিধা 

হবে না, তাঁও বুদ্ধির সাহায্যে জাল কায! এই 

স্বাভাবিক বুদ্ধি শিশুকে শিখানো যায় না, সাধারণ 

চেষ্টায় এর পরিমাণও বাঁড়।নো যায় না| 

৩বে এই বুদ্ধির উপযুক্ত প্রয়োগ করতে হলে 

শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন । এই জ্ঞান বুদ্ধিকে 

সাহাম্য করে। বুদ্ধির সাহাযোই বিভিন্ন অবস্থায় 

কি ভাবে চলতে হবে, £ স্থির করা যাঁয়। বই 

পড়ে জীবজন্ত, কলকজ্জা ইত্যাদি সন্ধদ্ধে নান] 
তথ্য শেখা যাঁয়। বুদ্ধি না থাকলে এই সব 

তথ্য ও জ্ঞান কাজে লাগানো যায় না| 

আব|র কর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্ট স্থির থাকলে 

বুদ্ধি অনুসারে কর্মকে নিষস্তরর করা "বায়। এই 
উদ্দেশ্ঠের বিষয়ে শিশুকে সচেতন করযার প্রষ্বো- 
জনীয়তা আছে। যেমন--বাস্তার নানারকম খেল! 
ও খাবার জিনিযে শিশুর লোভ সংযত করা 



৩৫৬ 

যা-যদি বোঝানো যায় গে, মিষ্টি কিনে প়সা 
খরচ করলে পুতুল বা'বই কেন। ষাষে না অথবা 

যদি শিশু অন্তের খেলনা নিয়ে খেপে চাইলে তাকে 

বোঝানো যায় য়ে, তার খেলনা নিষে অন্তকে 

থেলত না দিলে গন্তের খেলনা নিষে খেলা যাবে 

ন।| এইভাবে শিশুকে নিজের লোভ বা প্রবৃত্তি 

নিজেই স'যহ করানো যেতে পারে। সাইকেল 

কিনতে চাইলে ভাকে সিনেমা যাওয়ার বিষয়ে 

পঃ্যত হতে হখে। এই আত্মসংঘম শিক্ষা শিশুর 

পক্ষে খুব কষ্টকর হয় না। আর আত্মসংযমই 
বাইরের সংষ্ম চেষ্টার চেয়ে বেণী সুফলদায়ক | 

মাধ একপ্রকার স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে যা 

শিশুকে তাঁর শিক্ষার ফলগুলিকে কাজে লাগাতে 

সাহাধা করে। যাঁর এই বুদ্ধি বেশী, সে জীবনের 

নিত্যনতুন সমস্যার সম্ুধীন হয়েও পরাজিত হয় না। 
বিচাঁরশক্তিও শিশুর অত্যাবশ্টক শক্তি। এর 

উন্মেষ তখনই বোঁঝা যাঁয়। যখন সে “এই কাজ 
কেন করবো বা এই ঘটনা কেন ঘটছে'--জানতে 

চায়। ঘটনার পারম্পর্য লঙ্গ্য করবার উপর এটা 

নির্ভর করে। ভবে প্রথম প্রথম পাঁরম্পর্য ও 

” কাধকারপ্পীক্িদ্ধের মুধ্যে পার্থক্যের বিষষে তার 

ভুল হয়। এক ঘটনার পর আর এক ঘটন1 ঘটলে, 

গ্রাম ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৬ঠ সংখা! 

প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ তাবে। তাঁর ফল 

কোন কোন গ্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয় ; যেমন-_একটি 

মেয়েকে তার রুগ্ন মায়ের ঘরে যেতে বারণ করা 

হয়েছিল, কিন্তু মানা সত্বেও একদিন মায়ের কাছে 

যাওয়ার দু-এক দিন বাঁদে মা মারা যায়। সেই 

থেকে মেয়েটির মনে ধারণ! বদ্ধমূল হলো যে, যদি 

সে অন্তায়ভাবে মায়ের ঘরে না যেত, তাহলে হয়তো 

মা মারা যেত না। এই রকম ত্রাস্ত ধারণ। 

অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগের লক্ষণ। 

বিচাঁরশক্তিব সাহাঁয্ে যেমন শিশু নাঁন। সিদ্ধান্তে 

পৌছায় ন্বজ্ঞ। বা [70010101-এর সাহায্যে 

তেমনি করে। শিশুদের এই হজ্জ! বড় প্রবল থাঁকে। 

কোন লোঁক বা জিনিষ তার ভাল লাগে, কোন 

লোক বা] জিনিয কেন ভাল লাগে না, তা সে বলতে 

পারেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিভু'ল 

হয়। বিশেষতঃ কোন লোঁক তাঁকে ভালবাসে 

কি না, মা তার অন্ত সন্তানকে বেশী ভালবাসে 

এই বিষয়ে স্বজ্ঞা বড়ই তীক্ষ হয়। আবার একই 

শিশু কখনও স্বঙ্খার দারা, কখনও বিচাঁরবুদ্ধির দ্বারা 

বা কখনও উদ্দেশ্বের ছ।র! চাঁলিত হয। বাঁপ- 

মানবের পক্ষে এই সব বিভিন্ন অবস্থ| নূঝে চলা সব 

সময়ে সহজ হয় ন|। 



সঞ্চয়ন 
স্বাস্থ্যের উপর সিগারেটের প্রতিক্রিয়া 

ভাঁমাকের প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর যা-ই 

হোক না কেন, তিন-শ' বছরেরও বেশী হলো মানুষ 

ভাষাকের ধুমপান করে আসছে এই জিনিমটি 
মাচুষ নান।ভাবেই গ্রহণ করে থাকে । কেউ কেউ 

হুকো বা পাইপ টানে, কেউ কেউ দোক্তা খায়, 

কেউ কেউ নস্য নেয়, আর কেউ কেউ পরিগারেটের 

ধূমপান করে। এতে আরাম আছে-- এমন কি, 

এর নাকি রোগনাঁশক গধও আঁছে। কিন্তু তামাক 

যেভাবেই হণ করা হোক না কেন, এই অভ্যাঁস 
যে খারাপ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এই বিতর্ক চলে 

আসছে অনেক কাল ধরে। আবার চলতি শতকে 

সিগারেটের জনপ্রিষ্বতার জন্তে এই বিতর্ক খুবই 
জোরাণে! হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালে যুক্করাষ্ট 
সরকার শরীরের উপর তাঁম!ক খাওয়ার প্রতিক্কিগ়া 
সম্পর্কে পুঙ্খান্তপু্খভাবে তথ্য শন্াঁনে ত্রতী হন 
এবং এই বিষ্টি বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্কে দশজন 
বিশিষ্ট মাকিন বিজ্ঞানীকে নিয়েগ করেন | এদের 
মধো আটজন ছিলেন চিকিৎসক । গত পনেরে। 

বছর ধরে ধূমপানের সঙ্গে শ্বান্থ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে 

যে বিপুল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সে সব নথ 

পর্যালোচন। করে তাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে বলা হয়৷ 

এই বিষয়ে চৌদ্া মাস ধরে তথ্যান্ুসন্ধান ও 
পর্যালোচনার পর এই সকল বিজ্ঞ/নী তাঁদের ৩৮৭ 

পাতার রিপোর্টটি এই বছরের গত জানুগ্ারী মাসে 

প্রকাশ করেছেন। এর আঁগে এই বিষয়ে এরকম 

স্ভথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি 

এই রিপোর্টের জন্তে সমগ্র বিশ্বে একট! আলোড়ন 
সাই হয় এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষ, তাদের 
াতেটে ছিল বিচারের তার। তাক ছিলেন 

৫ 

পরমানু বৃদ্ধি ইবেই। 

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । তাছাড়া! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 

অন্ঠান্ঠি কয়েকটি দেশে এই বিষয়ে ষে ৮*০* রকম 

গবেষপ|র পরিকল্পনাকে রূপদান করা. হয়েছে এবং 

গবেষণার ফলে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, 

তা এ রিপোটে এই সব বিজ্ঞানীরা সমর্থন 

করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন সিগারেট খাঁওযধা 

স্বাস্থোর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। যাঁর! সিগারেট 
খাঁ তাদের মৃত্যুর হার, যারা খায় না তাঁদেন 

তুলনায় এতকর1 এক হাঁজার ভাগ বেশী। পুরাতন 

কাশি, ফুস্ুস ও গলার কোন রকমের 

ক্যান্সার রোগের প্রধান কারণ হুচ্ছে সিগারেট 

থাওয়!। ঘার1 ধূমপান করে না, তাঁদের ভুলন।় 

যরা ধূমপান করে, তাঁদের যধ্যে হৃদরে।গ বা 

করে নাকী হাট ডিজিজও বেধা দেখা যাষ। 

একট সব সিদ্ধান্ত পুরুসদের উপর যেমন, 

মেষেদের উপরও তেমনই প্রষেজায। তবে তাদের 

সম্পর্কে সক্ষা-প্রমাণ পায়! গৈজ্ছ কম 

দেখ। গেছে, গর্ভাবস্থায় সিগ।রেট খেলে শিশুর 

দেহের ওজন হয় কম, এবং যখাসমদের পুধেই 
সন্তান প্রসব হয়ে যায়। তাদের এই গবেষণার 

ফলে আর একটি অতি গুরুতপুর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত 

হয়েছে যে, সিগারেট খাওষ।য় বুদ্ধির সঙ্গে সে 

রোগাক্রমণ এবং মৃত্যুর হারের পরিমাণও বেছে যায়| 
সিগারেট খাওয়া বন্ধ করলে মৃত্যু ও রোগ।ক্রমণের 

আশঙ্কাও হাস পায়। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে 

বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে যে বক্সেই ধূমপান 

বন্ধ করা হোঁক' না কেন, এর ফলে 'ধূমপাক্বীর 

তবে পাইপ ল্গথব। 
সিগার খাঁওয়! সিগারেট খাওয়ার মনত এত ক্ষতি” 
কারক নয় । এ সবই সত্য, কিন্তু কি যেন্তার 
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মূলে আছে--ডা কেউ.জানে না। তষে এই 
গবেষণার ফলে বহু আশ্চর্জজনক তথ্যই উদঘাঁটিত 
হয়েছে। সিগারেট ১৫৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট 
তাপে জলে। এই উচ্চ তাপে এর সঙ্গে সংগ্লি্ 
ধু জিনিসের বাঁসায়নিক বিকৃতি বা বিয়োজন 
ঘটে। সিগারেটের ধোয়ার মধে) পাঁচ-শ' রকমের 
ধিভিম্ন যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, 
কিন্তু এদের অধিকাঁংশেরই কোঁন রকম অস্তিত্বের 
সন্ধান সাধারণ তামাকপাতাঁর মধ্ো পাওয়া 

যায় নি] 

সিগারেটের ধেশায়ার মধ্যে থাকে নানা! রকমের 
গ্যাসের মিশ্রণ এবং প্রতি ঘনইঞ্চি পরিমিত স্থানে 

থাকে লক্ষ লক্ষ তরল কণিকা | এই সকল গ্যাসের 
মধ্য নয় প্রকার গ্যাস ফুস্ফুসের পক্ষে প্রদাহজনক 

এবং অনেকগুলি গ্যাস গল! ও ফুন্ফুসের পক্ষে 
ক্ষতিকারক | সাতটি যৌগিক পদার্থ হচ্ছে 
কাঁসিনোজেন্স, অর্থাৎ এই সকল পদার্থের জন্তে 

কাঞ্সার রোগ হতে পারে। এসকল বিজ্ঞানীরা 

দেখেছেন যে, ঘতথানি 

ফ্যাার উইপাদনের ক্ষমতা আছে, তার তুলনায় 

 চল্লিশগুগ বেশী আছে সিগারেটের ধেয়ার এই 

সকল যৌগিক পদার্থের মধ্যে । 
এর কারণ এই হতে পারে যে, এই ধোয়ার 

এদের এককভাবে 

অন্তান্ত যৌগিক পদার্থের ক্যান্সার রোগ 

উৎপাদনের ক্গমত! না থাকলেও এরা কাসিনোঁজেজ- 

এর ক্রিয়ার সহায়ক হয়ে থাকে । 

সিগারেটের ধোঁর়। ফুন্ফুসে টেনে নিষ্ে ছুই 

থেকে পচ মিনিট প্লাথলে তাঁর কণাঁসমুহ সেখানেই 

থেকে যাঁয়। এর ফল দাড়ায় এই যে, ফুস্ফুসে 

, অনবরত যে জিনিষটি জন্মাবার ফলে এটি পরিষ্কার 

থাকে; ফুম্ফুসের এ ধ্কণা তার পথে বাধ! কি 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্য। 

করে। এ পরিষ্কারক পদার্থগুলির নাম সিলিয়। ; 
এগুলি অতি সুষম চুলের মত। এর ফলে ফুস্ফুসের 

থে সব কোষ রোগাক্রমণের উপযোগী হয়ে পড়ে: 

কাসিঝোজেন্স-এর তাদের কাঁছে পৌঁছুবার পথ 

শগম হয়। 

মানুষ ধূমপান করে কেন? তার কারণ এক 

রকম নয়| নানা, কারণে লোঁকে ধুমপান করে 

থাকে। তরুণেরা ধেমন মনে করে, সিগারেট 

টানলে বড়দের কিছুট! সামিল হওযষ। যায়--এ ঘেন 

মর্যাদার মাপকাঠি, বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ। অনেকে 
বলেন, সিগারেট খেলে মুখটি বেশ সরস থাঁকে। 
বিজ্ঞানীর! এই কথাঁর উত্তরে বলেছেন, সিগারেট না 

থেয়ে চিউইংগাম বা মিছরি মুখে রাখলেই তো মুখ 

সরস রাখ! যায়! 

আবার জনৈক, মনস্ততৃবিদৃ ধূমপান সম্পর্কে 

বলেছেন, সিগারেটের জন্তে খেজাখুজি, সিগারেট- 

টিকে বাক্সের উপর দু-চার বার ঠোঁক! দিয়ে ঠোটে 

ধরা, তারপর ম্যচি ট্রিক জালিয়ে আগ্তন ধরানো 

এবং শেষে বেশ একমুখ ধোয়া ট।না--তাতে বেশ 

কিছুটা সময় খাক়। কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় 

কোণ কঠিন কথার উত্তরদাঁনে বা অপ্রিয় কোন 

কাঁজের বেলায় সময় নিতে হলে ধূমপান হচ্ছে 

একটি চমত্কার উপায় । 

এই গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, 

ধূমপান কোন বিশেষ ধরণের নেশা নষ, ধূমপানের 

অভ্যাস হচ্ছে একট। মনস্ত।ত্তিক ব্যাপাঁর। ভবিখ্যুতে 

এই বিষয়ে আরও গবেষণা হবে এবং সিগারেট 

ধাওয়ার প্র্কত ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জ্ঞানের 

ক্ষেত্র আরও প্রপারিত হবে। কিন্তু তাঁর ফলে 

সিগারেট খাওয়ায় পরিমাথ হাস পাঘে ফি সা, 

সে সম্পর্কে এখদণড'ফিছু ধলা ধাঁ না|. - 
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পারমাণবিক বিদ্যুৎ পৃথিবীতে ক্রমবধমান চাহিদা! মেটাবে 
পৃথিবীতে বিচ্যুৎশক্তির চাহিদা প্রভূত পরিমাণে 

বেড়ে চলেছে। এই চাহিদা! বৃদ্ধির কাঁরণ শুধু 
লোকসংখ্যা বুদ্ধি নয়, মাথাপিছু বিছ্যৎশক্তির 

প্রয়োজনও বুদ্ধি পাচ্ছে। 

এতে বিশ্বপ়্ের কিছু নেই। মানুষের সেবায় 

বিছ্যুৎ্শক্তির তুলন| নেই। কারিগরি দিক থেকে 

উন্নত দেশে যে সব কারণে জীবনযাত্রার মন উচ্চ 

হয়ে থাকে বিছ্যুৎ্শক্তি তাঁর মধ্যে প্রধান। তথাপি 

শমশিল্পে খ্বযংক্রিয় পদ্ধতির প্রস।র হচ্ছে যত বেশী, 

অর্থ/২ বাঁসগৃহ, খামার, অফিস, দোকানপাট, 

হোটেল ও হাঁপপাতালে মানুষের আম লাঘবের জন্যে 

যত বেশী সংখ্যায় ধাগ্ত্রি পদ্ধতির প্রবর্তন হচ্ছে, 

বিছ্যুতৎ্শক্ষির প্রপ়োজনও ততই বেড়ে যাচ্ছে 

কিন্তু স্বপ্লোমত দেশমুমুহেও বিদাত্চালিত 
ব্যবস্থাগুলি কম জরুদী ণধধ | এই সব দেশে উল্লেখ- 

যোগ্য যে ফোঁশরূপ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির জগ্বে 

প্রয়!জন-_বিদ্যুৎ্শক্তির প্রবর্তন বা সম্প্রসারণ । 

মকিন বিজ্ঞানীরা ২২ বছর আঁগে বখন 
পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ শক্তি মাগ্ষের হাতে প্রথম 

এনে দিয়েছিলেন, তখন তারা কল্পনা করেছিলেন 

যে, মানুষের কল্যাণেই বিছ্যুৎ্শক্তির উত্পাদন করা 

হবে| 

তারা উপলদ্ধি করলেন, ভবিষ্ঠতে জনকল্যাণ 

বড় বড় পারমাণবিক আঁলানীচালিত কারখানা 

নিমিত হবে। এগুলি থেকে সন্তয় প্রভূত পরিমাণ 
বিচ্যুৎশক্তি উত্পর হবে। ফলে সম্তা দরের 

জিনিষপত্রের ব্যপক উত্পাদন সন্তব হবে। 

সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি 
, কমিশন পরমাণুশকির সাহায্যে বিদ্যুৎ্শন্কি উৎপা- 

ছুনের গ্রক্িগ্না উদ্ভাবনের জন্কে চেষ্টা করে আসছেন। 

. প্বৃথিবীর প্রথম পান্ধমাণবিক রিষ্ব্যাক্টর নির্মাণ 

সমাপ্ত ছয় ১৯৪২ সালে শিকাগোতে । এই সমম্নে 
এরর পরীক্ষা শেষ হয়| ১৯৫১ সালে ইড়াঙ্বো 

ফল্সে একটি রিষ্ন্যাক্টর দর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উত্পাদন 
করে। 

১৯৫৭ সালে পেনসিলভেনিয়ায় শিপিংপোর্টে 
পৃথিবার প্রথম পুর্ণাঙ্গ পারমাণবিক বিছ্যাৎ-কেন 
অবিরাম ক।জ করে ব্যবসাহিক ভিভিতে .বিছ্যুৎ 

উৎপাদন করতে জারস্ত করে। 

সাম্প্রতিক কালেষে সব পারমাণুশক্তি-চাঁলিত 

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখাঁন! স্থাপিত হন্বেছে, 

সেগুণি আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে নেই। মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ১৭টি এই ধরণের বৃইৎ 

কারখানা চালু রক্বেছে। তাছাড়। আরও ১১টির 

নিষ্মীণকার্ধ চলছে অথব! পরিকল্পনার পর্যামে রদ্েছে। 

আরও কতকগুলি চালু রদ্বেছে পৃথিবীর অগ্ঠান্ত 
দেশে 

১৯৫৪ সালে সংশোধিত পাপমাণবিক শক্তি 

আইন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয়। এই আইনে একটি 
আন্তজাতিক সহযোগিতা কর্মসথচীর বিধান বয়েছে। 
পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের সুফল 
যাতে সহযোগি কারী সকল রাষ্ট্রই ওভাগ. করঞ্তে 
পারে, তার বাবস্থা কর1ই এই কর্মহচীর লক্ষ । তাই 
এই ধরণের সহযোগিতা জন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
৩২টি রাষ্ট্র ও পশ্চিম বালিন শহরের সঙ্গে চুক্তি 
সম্পাদন করেছে। অনেকগুলি চুক্তিতেই এই সমস্ত 

দেশে বিছ্বাতৎশক্তি উৎপাদনকারী পারমাণবিক 

রিক়্যাক্টর নির্মাণের জন্তে মাঁকিন সাহাধ্যদাঁনের 
বিধান রয়েছে | 

পারমাণবিক রিষ়্যাক্টর এমন একটি যন্ত্র যাতে 

পরমাণুকে নির[পদ ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধো ভেজে 

ফেলা যার । এই প্রক্রিপ্নাকে বলা হয় পারমাণবিক 

বিভাঁজন। এই বিভাঞ্জনের ফলে তাঁপ উৎপন্ন 
হয্স। এই উত্তাপে জল বাম্পে পরিণত হয় নি 
বাপ বিদ্যুৎ উত্পাদন করে। 

ছ[লানীর সাহায্যে চালিত চিরাচরিত রা 
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বিচ) উত্পাদনের কারথানায় কঙছ্ণ। বা তেলের 

 সাহ।য্যে জল থেকে বাসস উত্পাদন কর! হয়্। কিন্ত 
পারমাণবিক শক্তির সাইয্যে বিছাৎ্ উৎপাদনের 

কারখানার নির্ন।ণ বায় প্রচলিত কারখান|র চেঙে 

অনেক বেশী হলেও এর কতকগুলি সুনিশ্চিত সুবিধা 

আছে। 

ৃষ্ট[ন্ত্বপূপ, বহ দুরবর স্থানে কল়্ল! প্রেরণ 
অর্থনৈতিক দিক থেকে নিষিদ্ধ হতে পরে এবং 

কারিগগি দিক থেকেও অবাস্তব হতে পারে। 

কাছাক।ছি স্থানে জালাশীপ সরবরাহ না থাকার 
অনেক বড় বড় অঞ্চলের শিল্পোন্নতি ব্যাহত 

হয়েছে 

অপরপক্ষে, পারম।ণবিক শক্তি-চালিত বিদ্যুৎ 

উত্প।দন-কেন্দ্রে অল|নী প্রেরণের বা।পারে এই 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান । ১৭৭ বর ৬৮ নংখ্) 

ধরণের কোন সমন্তাট নেই। দেড় হাজার টন 

কয়লা যে পরিম।ণ উত্তাপ স্থ্টি করতে পারে, মাত্র 

এক পাউগু পারমাণবিক জালানী ইউরেনিস্াম ও 

খোরিক্বাম তার সমপরিম।ণ উত্তাপ স্ষ্টি করে। 

বর্তমানে যেখানে জালানী সরবরাহের অভাব আছে, 

সেই সকল অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উত্পাদন 

কেম্ত্রের আশু প্রয়োজন রয়েছে। 

পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্য! দ্রুত উদ্নতিপ পথে 

এগিয়ে চলেছে । বিজ্ঞানীদের মতে, সম্ভবতঃ আর 

১৫ বছরের মধ্যে যতগুলি বিদ্যুৎ উত্পাদনের 

কারখানা নিষিত হবে, তার অর্ধেকই হবে পরমাণ- 

বিক কারখানা । 

বিংশ শতাব্ধীর এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক উন্নতি 

পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রভূত উপকারি কর্নবে। 

বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন ও সার আশুতোষ 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এদেশে পু!শ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবতিত হবার 

পরও বহুকাল নর পর্ন বিজ্ঞ।নশিক্ষ1। ও বিজ্ঞানচ৮ার 

কোন ব্যবস্থা হন নি। ১৯০৪ খুষ্টা্সে লর্ড কার্জনের 

ভারতী বিশ্বাবিগ্ভালর সংক্রান্ত আইনে এদেশে উচ্চ 

বিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ প্রথম স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। 
এই আইল গৃহীত হবার পুর্বে কলিকাতা ও 
তারতের অন্যান বিশ্নবিগ্থলয়ের কার্ধক্ষনত] শুধুমাত্র 
পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত ছিল, কলা বা বিজ্ঞান 
বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। 

১৯*৪ খুষ্টাঝের আইনে সর্বপ্রথম বলা হলো 
41006 [001561515 515811 0:0%196 601 ০৪ 

03109080866 06801১105, 50505 ৪104 12868101) 

1) 006 চ৪০81065 0 4৯5 5710 90161506- 

এই আইনে বিখবিগ্ঞালয়কে. নিজস্ব অধ্য।পক- 
মণ্ডলী নিগ্নোগ এবং সংগ্রহশাণ।, গ্রন্থাগার ও 
বীক্ষপাগার স্থাপনের কমতাও দেওয়া হলো । 

এই আইন পাস হবার কিছুকাল পরে বঙ্গতঙ্গ 

আন্দোলনকে কেন্ত্র করে সার দেশে খ্বাদেশিকতার 

বন্ত। প্রবাহিত হলো। এই সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) 

সার আশুতোষ এসে কলকাতা বিশ্ববিগ্লয়ের 

কর্ণধারের হাল ধরলেন। আশুতোষ দেখলেন, 

তত্কালীন সঙ্কীর্য সরকার কাঠামোর মধ্যেও 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার্বাবস্থা জাতীয় ধারান প্রবতিত 

করা যায় এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচাঁলন-ব্যবস্থা 

থেকে বিশ্ববিগ্তালিয়কে অনেকখানি মুক্ত করা ধায়। 

আশুতোষ বিশ্ববিগ্কালয়ের ভার গ্রহণ করবার পূর্বে 
কলকাতা! বিশ্ববিষ্তালয় ছিল কেবল পরীক্ষা গ্রহণের 
কেশ! আগুতোষ এসে বিশ্ববিস্ভালয়কে উন্নীত 

করলেন পরীক্ষা গ্রহণের কেন্্র থেকে উচ্চ শিক্ষা 
ও গবেষণার কেজে। তিনি চেয়েছিলেন, কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালনকে উচ্চ কলা ও-বিজাঁন-শিক্ষার এমন 
একটি বিশিষ্ট কেন্্র হিসাবে গড়ে - ভুলতে খাতে 



ভ্রন। ১৯৬৪ | 

তারের বিদ্ধিন্ন প্রান্ত থেকে (একসময় পাঞ্জাব 
থেকে ত্রঙ্গদেশ পর্বস্ত কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 

এলাকাতুক্ত ছিল) শিক্ষার্থারা এর প্রতি, আকষ্ট 
হতে পারে। পাক! জঙ্রীর মত তিনি শিক্ষা 
জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ররাজি আহরণ করে কলকাত। 

বিশ্ববিদ্ঠলষের পাঠমন্দিরে পমবেত করেছিদেন। 

আগুতেধষের আহ্বানে অধ্যাপক্ষ সি. ভি. বামন, 

ডঃ: সর্বপল্লী রাধাকষ্ণন, ডঃ ব্রজেন্্রনাথ শীল, 

আধাপক তাগারকর, অধ্যাপক গণেশপ্রসাধ। 

অধাপক পিলভ্যা লেভী, অধ্যাপক কালিপ প্রমুখ 

প্রথা।ত শিক্ষাবিদের কলকাতা বিশ্ববিদ্ভ।লয়ের 

শিক্ষকম গুলীতে যে।গদ।ন করেন | 

আশুতোষ বিশ্ববিদ্তালয়ের হালি ধরবর সঙ্গে 

সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিশ্ববিগ্ভালিয়ে চালু 

করবার জন্ভে বিশেন আগ্রহানিত হন! তর নেতৃদ্কে 

১৯*৭ সালে বিশ্ববিগ্ভাপয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষাতে 
( আই. এস-পি.) বিজ্ঞাপণ শিক্ষা প্রবতিত হলো। 

কিন্তু তখনও পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের 
অভাবে বিশ্ববিস্তাল় এম এস-সি. পরীক্ষাতে 

বিজ্ঞান শিক্ষা আরস্তু করতে পারেন নি। সে 

সময় 'প্রেসিডেছ্ি কলেজের মত দু-একটি বড় 

কলেজেই এম এস-পি. ক্স ধোলবার উপঘে!গী 

যন্ত্রপাতি ছিল এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই 

এম এস-সি. পড়ানো হতো। 

ইতিমধ্যে ১৯১২ সালের ১৫ই জুন তারিখে 
কলকাতা বিশ্ববিগালগ্কের ইতিহাসে এক অবিস্মর- 

প্ীয় ঘটন! ঘটলো । ওই দিন খ্যাতনামা আইনজীবী 

সার তারকনাথ পালিত বিশ্ববিগ্ঠালয় বিজ্ঞান 

কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে কলকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের হাতে 

১, লক্ষ টাকাঁর দানপত্র গ্রদাল .করেল। ওই 
বছর ১৮৯ অক্টোবর সার তারকনাথ আরও ৬ 

হা টাকার দানপত্র বিশ্ববিগ্বাণয়ের কাছে দলিগ 

করে দিজেন। ভার দাঁনের ছুটি প্রধান সর্ত ছিল: 

(১) বিরত, 06 9916০ 06 10৬ 10006 

68108 56 05010961081 ৫1807910 06 

বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন ও সার আশুতোষ ৩1৭ 

50161070165 8170 (601171091 04000590101) 3100 

076 00101750010 7170 ৪4%8170016150 0: 

80161806, 0016 870 9001160, 90017850 1013 

00911105 000103,.09 8124 0799৮ 11701£61)0 45 

806180165, 00৩ 01181551511 81055 0১০ 

15115 1 ১5 [7319175, (2) 101550 006 

[0131৬615165 51811, 900 01705 01) (71705, 

88100011910 566 97216 2 517) 01 5 29 

1855 217 91019150176 59106 60 %1)0 00৬9108 

(06 00175001700100) 01) 006 5116 01৬61) 0% 

[116 0000061) 0£ 1761088176176 2170 9005081)- 

0191 86000601655 00: 036 853 1600162 100003, 

19001800116 310 1106 1১101109036." 

সর তাপকনাথের দাঁনের অপর একটি সর্ত 

ছিল পদার্থবিগ্তকা ও রসায়নে ছুটি 'পাপিস্ 

অধ্যাপক-পদ সি কর|। 

প্রায় একই সময়ে অপর একজন দানবীর 

স্বণামধন্ত আইনজীবী সার রাপবিহারী ঘোষ 
একই উদ্দেশে বিশ্ববিগ্ঠাপয্বের হাতে ১০ লক্ষ 
টাকার দান্পত্র প্রাণ করেনা এই অর্থ 

থেকে পদার্ধবিগ্ঠা, রাপাধন, ফলিন গখিত এবং 

কুষিবিগ্! সম্পর্কিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চারটি ঘোষ" 
অধ্যাপক-পদ সট্টি হয়। এই অধ্যাপক-পদ ছাড়া 

প্রত্যেক অধ্যাপকের অধীনে দুজন গব্ষেক 
ছাত্রের বুত্তির ব্যবস্থাও এই দান থেকে কর! হয়। 

সার তারকনাথের দলিলপত্রের ছুটি প্রধান সর্ত সার 

রাঁসবিহাঁরীর দলিলপত্রেও আয়ে।(পিত হয় 
পালিত এবং দেষের দাঁন থেকে বাৎসরিক 

আয়ের পরিম1৭ ছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাঁজার টাকা, 
কিন্ধু এই টাকা বিজ্ঞান কলেজ পরিচালনের পক্ষে 
ছিল বঅপর্ধাপ্ত। এই কারণে ১৯১২ মালের ৩*শে 

ডিপেক্গর বিশ্ববিগ্বালযের উপাচার্য সার আতোয 

ও সিত্ডিকেট বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকয্ে বাকী 
অর্থ পরিপুরণের জন্যে তারত সরকারের কাছে 
এককালীন ৩২ পক্ষ টাকা অ্রবৎ পৌঁখংগুণিক ৪৫ 



৬৫৮ 

হাজার টাঁক! অস্গদানের আবেদন পেশ করেন। 

ভারত সরকার ১৯১৩ স।লের ১১ই জানুয়ারী এই 

আবেদনের যে উত্তর দিলেন তাঁতে জানালেন 

পদবী আধিক বছরে এই বিষয়ে বিবেচনা! করা 

হবে। কিন্তু অরকারেয় পরবতী বাজেটে দেখা 

গেল, এই খাঁতে এক কপধকও মধুর কর! হয় শি। 

১৯১৩ সালের $ঠ1 অক্টে।বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

আবার নুন করে ভারত সরকারের কাঁছে আবেদন 

(পেশ করেন। কিন্তু পুনের মত এবারও 

সরকার আবেদন এড়িয়ে গেলেন। পালিত এবং 

গেষের পানপর্রে বিশ্বধিগ্থ।লয়ের বিজ্ঞ।ন কলেজে 

এধা।পকরূপে কেবলমান্ত ভারতীয়দের নিয়োগের 

/য সর্ত আরোপ কর। হয়েছিল, তার জন্তেই হয়তো 
তৎকালীন বিদেশী শাপকবর্গ এই আবেদনের 
প্রতি ঈধ[সিন্ধ প্রদর্শন করেছিলেন। 

কিগ্ত সরকাতের এই বিমাতলুলত আঁচগণে সার 

আশুভে।ষ ভগ্মোগ্ঘম হলেন না), বরং সরকার 

পাহামা ছাড়াই বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার দু 

সংকপ্প করলেন । ১৯১৪ লালেশ ২৭শৈ মাট ৯২, 

মাপার সারকুণার রোডে পার আশ্ততোম বিশিষ্ট 

'জনসম বেরি বিশ্ববিষ্থ।শয় বিজ্ঞান কলেজের ভিত্ভি- 

প্রপ্তর স্থাপন করলেন। এই জায়গাটি ছিল সার 

তাঁরকনাঁথ প।লিতের এবং *১৯০৬ সালে এইখ|নে 

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যদিও ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তণ 

হয়, কিন্তু প্রথম বিশবযুদ্ধ' বেধে যাওয়ার ১৯১৬-১৭ 

সালের আগে বিজ্ঞান কলেজের কাজ চালু করা 

ধায় নি|। ১৯১৭ পালে বিজ্ঞান কলেজ ভবন 

নির্মাণও সম্পুর্ণ ছলো। পদার্থবিগ্বা, বসান ও 

ফলিত গণিত-_-এই তিনটি বিভাগ এবং সর্যসমেত 

১৬ জন ছাত্র নিষ্বে বিজ্ঞান কলেজে পঠনপাঠন 
নুরু হয়। | 

পদাথবিদ্তা ও গসায়নশা স্তরের পালিত অধ্যাপক- 

পদ গ্রঙ্ুণের জন্যে সার আঞঙ্চতোষ আহ্বাপ 

জানালেন-ষথাঞ্মে লি. ভি. রাঁমন এরং 

গাল ও বিজ্ঞান | ১৭শ ব্য, ৬ঠ সংখ্য। 

আচার্য প্রযুল্লচ্জ রায়কে । আচার্য রায়*তখন 
প্রেসিডেঞ্সি কলেজ থেকে সবেমাত্র অবসর গ্রহণ 

করেছেন। তিনি ঘখন রসায়ন বিভাগের ঘর্ষময় 

কর্তা হয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন, তখন 

তিনি চেয়েছিলেন ৯২, আপার সারকুলার রোডের 

সারা বাড়ী জুড়ে কেবলমাত্র রসায়নচ্চা হবে। কিন্ত 
সার আশুতোষ তেয়েছিলেন, সেথানে পদার্থবিগ্যা ও 

ফলিত গণিতেরও চা হবে। তার অনুরোধে 

আচার্ধ রাপ্ব মত পরিবর্তন করেন | তখন 

বিজ্ঞান কলেজের উপরের তলায় ফলিত গণিত 

এবং এক তলার উত্তর অংশে পদার্থ-বিজ্ঞ/ন শিক্ষার 

আয়োজন হলো। 

পদার্থবিগ্ঞার ঘোষ অধ্যাপক পদে নিধাঁচিত 

হণ দ্েবেশ্মোহন বশু। কিন্ত তিনি সে সময় 

জেনীতে অস্তরীণ অবস্থায় থাকায় গোঁড়া দিকে 

কাজে যোগদান করতে পারেন নি। পদার্থ- 

বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হন ঘোগেশচগ্ 

মুখোপাধ্য।য় ও ফণীশ্রনাথ ঘোষ এবং অধ্যাপকের 

সহকারী হিস।বধে যোগদান করেন সত্যেশ্রণাথ 

বনু, মেঘনাদ সাহা, সুশীণকুমার আচার্ধ) শিশির- 

কুমার মিত্র, অবিনাশচন্ত্র সাহা! ও শৈলেশ্নাথ 
থে।ষ। পলায়নশাঙ্ের ঘোষ অধ্যাপকস্পদে 

নির্বাচিত হন প্রফুপ্নচশ্র মিত্র এবং পালিত অধ্য।- 

পকের সহকারীরূপে যোগদান করেন জালচঙ্ী ঘোষ 
ও জ্ঞনেক্সনাথ মুখোপাধ্যায় । ফলিত গণিতের 

অধ্যাপক-পদে নিরাচিত হুন ডাঃ গণেশপ্রসাঁদ এবং 

সহকারী অধ্যাপক-্পদ গ্রঙ্ছগ করেন সুধাংগুকুমার 
বঙ্গ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে 
যোগদান করেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, নলিনীমোহন 
বস্থু ও বিভূতিভূষণ ঘোষ । 

১৯১৯ সালে স্বার রাঁসবিহারী ঘোয় স্বিতীর় 
দফায় ১৯৪৩০** টাঁকা কেবলমাত্র ফলিত বিজান- 
চর্ট! ও ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্তে দাঁন 

কবেন। এই জালের নর্তাঙ্গলারে ফলিত শান ও 

ফলিত পৃদার্থবিদ্কা। বিসয়ে ছুটি ' ঘোষ অধ্যপঞ্চ-পদ 



জুনঃ ১৯৬৪ | 

এবং চারটি গবেসণ|বৃততির ব্যবস্থ! কর! হয়। ফলিত 
রসায়নে প্রথম ঘোঁষ অধ্যাপক "ছিলেন হেমেশ্রকুমাঁর 

সেন ( ১৯২৭-৩৬ ) এবং ফলিত পদার্থবিষ্ঞা প্রথম 

ঘোঁধ অধ্যাপক ফণীক্ত্রনাথ ঘোষ (১৯২০ )।' 

পরবর্তা কাঁলে খয়রার রাণী বাঁগেশ্বরী দেবী তাঁর 
স্বামীর বিরুদ্ধে মামলায় হাইকোর্টের ডিগ্রি লাভ 

করে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হাতে সাড়ে € লক্ষ 

টাকা দাঁন করেন | এই অর্থের সাহায্যে পদর্থ- 

বিগ্া, রসায়ন ও কৃষিবিগ্যায় খম্নর! অধ্যাপক- 

পদ হি কর! হয়। পদার্থবিগ্ঠার প্রথম খয়র। 

অধাঁপক মেঘনাদ সাহা (১৯২১-২৩), পরপাঁঘনে 

জ্ঞানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যার (১৯২১-৩৮) এবং 

কষিবি্যায় নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (১৯২১৩৯)। 
গণিতশান্্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দোহ্ে 

১৯১২ সালে বিশবিগ্ঠালের সিণ্ডিকেট সরকারের 

কাছ থেকে প্রপ্ধ অর্থের এক|ংশ স্বতগ্ত্রভাঁবে গচ্ছিত 

রাখেন এবং এই আয় থেকে অমিশ্র গশিতশান্ত্ে 

একটি অধ্যাপকস্পদ স্থষ্টি করা হয়। বিশ্ববিষ্থালয়ের 
কালীন আটার্ধ লর্ড হ্বাডিঞ্জ-এর নামানুসারে এই 
পদের নাম দেওয়! হয় হাঁডিঞ্জ অধাঁপক এবং এই 
পদে সর্ধপ্রথম নিযুক্ত হন অধ্যাঁপক ডবলুং এইচ. ইয়ং | 

৯২, আপার সারকুলার রোডে বিশ্ববিগ্ঠালয় 

বিজ্ঞান কলেজের যখন গোঁড়াপত্বন হয়, তখন 

সেখানে সকল বিভাগের স্থান সঙ্কুলান হয় নি। 

পদার্থবিষ্ভা, রসাঁ়ন ও ফলিত গণিত ছাড়া পরীক্ষা - 

মূলক মনোবিষ্ঠ।/ ও শারীরবিদ্ভা-এই দুটি 
বিভাগের কাঁজ এই ভবনেই চালু হয়। মনো- 

বিদ্যা প্রথম বিশ্ববিদ্থালক অধ্যাপক নরেঙ্জনাঁথ 

সেনগুঞ্ ( ১৯১৬-২৯)। শারীরবিছ্াায় আত" 

কোত্তর ক্লাশ ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে 
প্রথম চালু হয় এবং ,১৯৩৮ গাঁলে বিজ্ঞান কলেজ 
ভবনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূণে গড়ে ওঠে। 

শারীরবিদ্বায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাঁপক-পদ সৃষ্টি হয় 
১৯৫২ সালে এবং এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন, 
ডাঃ বি. বি. সরকাঁয়। 

বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন ও সার আশুতোষ ' ৩৫১ 

উদ্ভিদবিদ্বা ও প্র।ণাবছা] প্রথম।বধি ৩৫, 

বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে সার তাঁরকনাথ প|লি- 

তের বাড়িতে চালু হয়। ১৯১৮ সালে উদ্চিদবিগ্থা 

বিভ।গ শ্বাপিত হয় এবং এই বিভাগের প্রথম 

বিশ্ববিগ্ঠালয় অধ্যাপক ছিলেন 'ডাং পি. ক্রুল এব' 

১৯২* সালে অধ্যাপক এস পি আগারকার এই 

পদে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে প্রাণিবিদ্। 

বিভাগের সুত্রপাত হয় এবং অধ্যাপক সরেন্্নাথ 

মৌলিক ছিলেন এই বিভাগের প্রথম বিশ্ববিষ্ঠ[লয়- 
অধ্যাপক । 

১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম নৃতত্ব কলকাতা বিশ্ব 

বি্ালয়ের পাঠ্যতালিকায় অস্তভুক্তি করা হয়, 

তবে সে সময়ে প্রাচীন ভারতীঘ়্ ইতিহাস € 

সংশ্কতি বিভাগের একটি অংশ হিসাবে নুতত্ব 

পড়ানো হতো। ১৯২ সালে নুততু একটি স্বতন্ত্র 

বিভাগে পরিগণিত হয়। বাঁলিগঞ্জ সারকুলার 

রোডের বাড়িতে এই বিভাগ চাঁপু হনব এবং 

এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হন দেওয়ান বাঁভ|ছুব 

এস কে, এ. আযর়।র। 

১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠাপয় সতত 

বিষয়ে আাতকোত্তর শিক্ষার ভরি গ্রহণ করেন। 

কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ বিষয়ে পৃথক গবেষণ|গার 
প্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব হয় নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের 

ভূতত্ব গবেষণাগারে বিশ্ববি্থালঘ্বের ভূত বিভাগের 

শিক্ষা পরিচালিত হতে থাকে । এই বিভাগের 

প্রথম অধ্যক্ষ হেমচন্দ্র দাস! ভূবিছ্বা ও পরি- 

সংখ্যান বিভাগ ছুটি গ্পিত, হয় ১৯৪১ সাঁলে। 
ভূবিগ্ঠায় অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয় ১৯৪৯ সালে এবং 
অধ্যাপক এস পি. চ্যাটাজি এই পদে নিযুক্ত হন। 
পরিসংখ্যান বিভাঁগে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ডাঃ 
পুণেশ্দুকুমার বন্থু। 

সার আগুতোষের পুণ্যহত্তে বিশ্ববিগ্ন/লম 

বিজ্ঞান কলেজের যে অন্কুর রোপিত হয়েছিল, ত! 

ক্রমান্বয়ে নানা শাখা-প্রশাখাঁয় পল্সবিভক ভতে 
বর্তমানে এক বি্াট মহীরনছ পরিণত ছয়েছে। 



৩৬৬ 

অপার সারপুলাণ কবোডে বিজন কলেছের 

প্র/জাণে পরবর্তী কালে ছুটি বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও গবেষণা-কেন্ত্র গড়ে ওঠে । ড|: মেঘনাদ সাহার 

উদ্কোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে ইনষ্টিটিউট অব 
নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৭ সালের 

১১ই জানুয়ারী বিশ্ববিশত মাদ[ম কুরীর কন্া স্বলাম- 

ধন্যা আইরিন জোলি কুরী এই কেন্্রের উদ্বোধন 

করৈন | অপর দিকে ডাঃ শিশিরকুমার মিঙের 

প্রচেষ্টায় “ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স আগ 

ইলেকট্রনিক্স স্থাপিত হয় 'এবং ১৯৪৯ সালের 

ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচক্র 
রা এই কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 

এছাড়া, ডাঁং বীরেশচত্ত্র গুহের প্রচেষ্টায় জৈব 

রসায়ন (81017610155) বিভাগ প্রতিষ্িত হস্ব 

এবং উপ।চার্ধ ডাঃ সুবোধ মিত্রের উৎসাহে ও 

আগ্রহে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্তালয্বের চিকিৎসাবিদ্তা 

কলেজ । 

স।র তারকন।থ পালিত ও সর রাঁসবিহাঁরী 
খোষের দানকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান কলেজের 

গোড়াপত্তন যেমন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তা কাঁলে 

বিজ্ঞন কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্তে 

াচার্স ্রফুর্িচক্্র রায় এবং ডঃ নীলরতন ধর প্রতৃত 

' অর্থ দান করেন। আচার্য রায় ১৯২২ থেকে 

১৯৩" সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে ভার অধ্যাপনার 

সণুদয় বেতন রসায়ন বিভাগের উন্নতিকল্পে দান 

শরেন এবং ডাঃ ধর ভার গুরুদেব আচার্য 

জান ও বিজ্ঞান [ ১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা! 

রায়ের স্ৃতিতে বিশ্ববিগালয়ের কৃষি কলেজ স্থ/পনেরর 
জন্তে পর্যান্ধ পরিমাণ ্ প্রদান করেন । 

সার আঁশুতোন বিজ্ঞান কলেজকে শুধুমাত্র 

উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে দেখতে চাঁন নি, 

চেয়েছিলেন উচ্চ গব্ষণা-কেঙ্জরূপেও গড়ে 

ভুলতে । বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপস্তনের সময 

সাদের তিনি অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তারা 

অনেকেই বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে অনন্ভসাধারণ 

গবেষণার স্বাগ্ষর 'রখেছিলেন এবং বর্তমানেও 

কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠ।লয় বিজাঁন কলেজের বিভিন্ন 

বিভাগে গবেষণার সুনাম সমগ্র বিশ্বে সুবিদিত। 

ভারতের বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহের মধ্যে কলকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠ(লয় এবং তার বিজ্ঞান কলেজ এক বিশেষ 

গৌরবোজ্জিল স্থান অধিকার করে আছে। 
সালে কলকাতা বিশ্ববিগ্ত(লয়ের সমাবর্তন উৎসবে 

ডাঃ জন মাথাই ষথার্থই বলেছিলেন ₹ “09150066 

১৪৯৫৬ 

৪07006 2101561510165 1025 2. 13190152120 2 

0:801010170 17101) 519০ 1 ৪ 01010002 01206 

17 006 20806810106 11065 0£ 016 00111765, 

90706 06 006 109510 28161001615 22 006 

11016 10010109170 11001900506 12171502191 

80170801010) আ০1:6 01160 0116110911% 2 

10513 01015615105 210 105 2010165610061015 

102৮5 12617 ৪ 5011706 0£ 110919115 0017 8130 

01081070600 00062 015161810165 10 

(05 ০0900. এবং এই এতিহা ও কৃতিত্বের 

শু্টা হচ্ছেন সার আশুতোষ। 



পৃথিবীর স্পন্দন ৷ 
রবাজ্দ্কুমার ভট্টাচার্য 

পুথিবীপ ছভান্ববভগ চির অশাজ। প্রষ প্রতি 

মুহর্ডে পৃথিবীর কো।ন না কোন প্রান্তে মু এখবা 

প্রবল ভূমিকম্প সংখটিভ হচ্ছে |" সিস্মোগ্র।ফেএ 

(56150508791) যান্বিক কলম এই মন্থিরহ|কে 

রেখাক্ষিত করে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। হিজিবিজি, 

াকাবাকা, আপাততঃ শুঙ্খলাবিহীন রেখার মিডিল। 
এউ রেখ|চিত্রের নম সিম্নে।তাম 
£€2। 01 সিম্মোগ্র।মেধ এই জর্টিণ জট। বিশ্লেণ 

করেই বিজ্ঞনী পুশিবীণ অভান্গরভ।গের পলিউষ 

নভে সঙ্গম হন। 

( ১৪751010- 

ঢ 
৮২ 5২ 

পথিবী-গছে উপনীত ভয় এবং গিনমোখ্ৰাফ যঙ্ষে 

পৃথিবীব ম্পন্থন পৌছে “দয় | 

নাভি ও কেন্দ্রের যোঁজক ভুপৃষ্ঠকে যে বিন্দু 
ভেপ করে, শাকে বল| হয় উপকেন্দ্র (:91০০060)। 

মনমন্দির খেকে উপকেন্ত্রের কৌণিক দুরত্বকে 
উপকেন্দ্রীম নরহ পলা হয়। উপকেক্দ্রীয় অঞ্চলে 
ভূমিকম্পের শীব্রতা সর্বাধিক অনুভূত হয়। নাভি 
থেকে ভূ-মান্দো শন অন্দৈর্ঘা (790610908091) ও 

অন্প্র্থ (01007556156) তরঙ্গের আকারে ব্যাপ্রু 

থাকে। এই তরঙ্গ গুলিকে ভুখিকম্পবিধ্ 2৩ 

ওম্য় 

চিত্র নং ক 

প্রথ!নতঃ শিল|চ্যুতিব ফগে ভূমিকম্প সংগটি 

হয়। হৃগর্ডই যে বিন্দুতে মুখ্যন্তঃ ভ-আন্দে।লন 

হষ্ট হয়ঃ তাকে নাভি (ঢ০০4) বলে। নাভি থেকে 

ভূ-আন্দোলন শুরজের আকারে পুথিবীর বিভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তুপুষ্ট থেকে 

কেন্দ্র পর্যস্ত পৃথিবীর প্রধান চ|রটি শুর আছে; 
যথা--তৃত্বক (0930), ম্যাটিল (118016), কোর 
(0০91) এব অস্তঃস্থ কোর (10001 0016 )| 

এদের বেধ যথক্রমে 8০% ২৮৬০১ ২২২১ এবং ১২৫৭ 

কিলোমিটার । অধিকাংশ ভূমিকশ্পের নাভির 

গভীরতা ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে সীম।বন্ধ খাকে। 
নাতি থেকে উতৎক্ষিপ্ত তরজগুলি বিভিন শিলাত্তরে 

প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে অথব! প্র্থাক্ষভা।বে 
১১৩ 

যথাক্রমে 7 ও 5 দারা চি করেন 10 তরঙ্গে 

ভূমির সরণ (101911206161)0) তরঙের গতির দিকে 

সংঘটিত হয়। কিপ্তুও তরঙ্গে ভূমির সরণ তরঙ্গ- 

গতির লহ্গদিকে ঘটে (চিত্র-ক)। তরঙ্গ গতি 

ঘি মাধামের ঘনত্ব (9) এবং স্থ।পিতাহ্কদষের 

(91) সঙ্গে নিয় মম্পরক বজায় রাঁখে £ 

হক এ 
০191311 
রখ এ ? ্ 

স্পষ্ট; বিভিন্ন যধামে 703 9 তরঙ্গের গতি 

বিভিষ্ন এবং সর্বক্ষেত্রেই 2 তরঙ্গ 9 তরঙ্গ অপেক্ষা 

প্রহগামী । ফলে সিস্মোগ্রামে 2 তরঙ্গের পর 

৪ তরঙ্গের আবির্ভাব দেখা যায়। উপকেন্ত্রীয 

দূরত্ব ঘতসাঁড়ে, 2 ও ও তরঙ্গের আবির্ভাব সমদ্বেয় 



৩৬৭ 

ব্যবধানও শতষ্ট বাড়ে ( চিন্র--এ )1* বিপরীত- 

গুম বগা যায়, রেখাচিত্র ১- আবির্ভীৰ সময়ের 
ব্যবধান পরিম।প করে উপকেন্্ীম দ্বহ শিশয় করা 

সাস্ঠব | 

ম্যান্টল অপেক্ষা কোরের ঘনড় বেশী । সেই জন্তে 

নাভি থেকে বিস্তৃন 0 অথবা ও তরঙ্গ কোরের 

পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে মানমন্দিরে পৌছতে পারে। 
প্রত্তিফলনের পর তরঙ্গগুলির রূপ (1516) পরি- 

বতিত হতে পারে। 1১ ওরঙ্গ প্রতিফলনের পর ঢ 

অথব। ৩ তরঙ্গবূপে অগ্রসর হবে ০) ১০৯ 

9০7--এই জাতীয় তরঙ্গ | 

? 
০ ০9 

৯ 

৯৯ িঃ 
নি 

টা শারিএযাজ 

২0০. ১৯৩০ ১০০  শু0._ 

১.০ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

০ ৬৩০ ৪9 ৩০. ৬০ %০ 

ী -ট ০০৮ জেনেও 

[১৭শ বর্স, ৬ঠ মংখা। 

ম[নমন্সিরে পৌছ|ঘ্। এক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশি 

পথ ভর পথ অতিকম'করে এবং তরল গুলি 9১01) 

শ।মে অভিঠিত হন। শেষোক্ত ওরগগুপি নাভির 

গভীর &। নির্ণয়ে কার্যকরী হয়। 

[) বা 9 তরঙ্গ সর[সরি কোরে প্রবেশ করে ও 

প্রতিসরিত হয়। কিন্তু কোরের অভ্যন্তরে এই তরঙ্গ 

সর্বদাই ০ তরঙ্রবূপে অগ্রসর হম্ব এবং ছু চিজ 

দ্বারা সুচিত হয়। কোর থেকে প্রতিসরিত হ্ষে 

[1১, ঢাতিব,। গা 10৮ প্রভতি তরঙ্গ 

মাঁনমন্দিরে পৌছে (চিত্রগ )। ১৯৩ থেকে 
১৯৫৭ উপকে্ীয়্ দূরদ্ে অবস্থিত মাঁনমর্দিরে [১ 

৮০ ৭90 
ক্কাাস, ১০০৪ 

চিত্র নং খ 

৩৩৮ রঙ্গের আঁবিভাব সময়ের ব্যবধাঁন ন[ভির দুরক্কের সঙ্গে বুদ্ধি পায়। 

আবার নাভি থেকে কে।ন 2 অথবা5 তরজ তৃপৃঠে 
এক বা একাধিক প্রতিফলনের পর সিদ্মোগ্রাফফ 

যন্ত্রে পৌছুতে পারে। 01১, 76, 520 ০০০০ 

প্রতি এই শ্রেণীুক্ত। নাভি গন্জীর হলে উপ- 

কেন্দ্রের নিকটে আপতিত কেন ভূকম্পীয় রশি 
(591500101২৪) প্রতিফলিত হয়ে কোন দূরবর্তী 

+4১১০011 ঢ21009036- জে, ৬, 15৯, 

গ্রতিসরিত তর সম্পূর্ণ অন্থপস্থিত দেখা যাঁয়। 
ভূত্বকের এই অংশকে তাই বলা হয় “০ তরঙ্গের 

ছায়াঞ্চল' (310840জ্/ 2:3106)| ভূমির আকম্মিক 

সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নত! (07509500ঘ1) এর 

কারণ এবং ভূমির এই বিশিষ্ট বাবার “গুটেনবা্গ 

বিদ্দিক্নতা' (30061070614 101500760100109) নামে 

পরিচিত 



ভুশ, ১৯৬৪ ] 

£ বা ও তরঙ্গ অন্তুস্থ কে।র পরিক্রম করণে 
21৫1০, 27] তরঙ্গ আশা করা যাঁয়। 

বলা বাহুল্য বিজ্ঞাশীব অভিজ্ঞ ও সন্ধানী দৃষ্টি 
সিম্মোগ্র।মে উল্লিখিত প্রহিটি তরঙ্গ সনাক্ত ও 
চিক্তিত করে--তাদের স্বাস্ত্রকে স্বীকার করে। 
কিন্তু পপিচযনহীনেহ সংখাও অনেক ।  এ|র। 
জিজ্ঞাসার বাঁ! উচিয়ে বিজ্ঞাণীকে বিপু করে। 

গিস্মোগ্রামে জটিল অরণো আবে! ছুই শরেণার 
ঙরঙ্গের উপস্থিতি তাত্বিক গণনার উপর ভিত্তি 

[চিএ নং 

করে আবিদ্ধত হয়। এইগুপি লাভ, ও র্যলে 
তরঙ্গ (1,0৮5 & 78510181) ৬/০৮০৪) নামে 

সবিশেষ পরিচিত। র্যাঁলে তরঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠতল 
বরাবর অগ্রসর হয়। লাভ তরঙ্গ পৃষ্ঠতলের পনি 
স্তরে হট হয়| রাগে ও পাভঙরজ যথাক্রমে 
11২ ও [0 দ্বারা হুচিত হয়। 

একটি আদর্শ স্থিতিস্থাপক মাধ্যম কণ্ঠানা করা 
যাক। সমমাতর ও সমসাঁরক ([7019086176083 ও 

15০0:০০)০) এই অর্ধ-অসীম মাধ্যমের যুক্ততলে 

পৃথিবীর স্পন্দন ৩৬৩ 

পালে তরঙ্গের গতিবেগ 0 শি সমীকরণ থেকে 
প1ওয়| যায় 

ই ও 

(28) -40755) (09) 
এখ।শে * 371 উক্ত মাধামে 213 ও তরজের 
গতিবেগ নিদেশ। করে। র্যালে তরঙ্গ [১ তরঙ্গ 
জাতীর, কিন্তু তরঙ্গের গতির লঙ্গদিকেই ভূমির 
সণ -ধশী ইয়ে খাঁকে। একটি ভুমিকণার সরণ 
শন্ব হলে উপরূতত।কাঁর পথে সংঘটিত হয়| 

১) 
চে 

পিএ 

রা) 

গ 

নাত এগ একটি নিদিষ্ট 17 গভীরঙাবিশিষ্ট 
মাধ্যম ও অপর একটি অর্ধঅসীম মাধ্যমের ম্পর্শতলে 
কষ্ট হয়| লাভ তরঙ্গ ও তরঙ্গ জ|তীয়, কিন্তু কেবল 
অনভূমিক স্পর্শ তলেই অগ্রসর হয়, উল্লপ্ষঙলে সরণ 
নেই। তরঙ্গ গতি ০ নিয় সমীকরণের বীজ £ 

এ "শট 7 

৬ ১24 (31) ( রর -] )- রত 
17 নি (4 [0 ] 



৬৩৬৪ 

এখানে 91১9৫ এবং 111) 115 দুই মাধ্যমে ২ 

গ়লের গতিবেগ এব মাধ্যমের দুচভাঙ নির্দেশ 

কার ১৮ তরজ-পংখা। 

রর গতিবেগ, তপঙ-মখা| সপ্ত: ল1ঙ 

(ঘ) এবং পর্যাষ়ের (7) (০71০0) উপর শির্ভর- 

শীল (যেহেতু 7-2) । ভূমিকম্পের ফলে 

বিভিন্ন পর্যায়মুক্ত লভ স্বপ্নঙ্গ উৎপন্ন হয় । কিন্ত 

একক্ট পযানযুস্ত ওরঙ্গগুলি একই সঙ্গে অগ্রসর 

হয়; দীর্ঘপর্ধান়ী ওরজগ্তলির আবির্ভাব হ্য 

পত 

১৪১ 

গ 

স্রনী পাতিতরপ -৯ কিঃ নিঃ/ঝসক্রেন্ড 
চিত্র নং এ। 

লবাগ্রে-অগ্ঠন্ত তরঙগগুলি আমাসপরণ করে। একই 

প্রক্রিয়াকে লাভ তরঙ্গের বিচ্ুরণ (00151১61510) 

বলা হয়! সমদীর্ঘ ল!ভ শরঙ্গশ্রেণী শ্েণীগত- 

বগে (01080) ড৬21901) অগ্রসর হয় | পধায় 

ও শ্রেণীগতির লেখ (01891) অন্ন করলে উইকে 
গঠন 'ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জান পাভ সম্ভব 

( চিত্র--ঘ )| 

বিশেষ ক্ষেত্রে বালে. তরঙ্গ বিচ্চ্রিত ভধে 

খাকে। এছাড়া আর একপ্রকার অর -- মাই- 

ক্রোসিজয্-তরঙ্গ (70101056187005 ৬৬০৬৪) 

রান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৬৯ সংখ্যা 

থ।কে। 

৯৫] 

পিসমো গ্রামের 

আবহ য়া, 

অনেকশ জুড়ে 

সমুদ্রজোত & ঝাড়-্তলদেশ 

উপকুল ভাগে সমুদ্রতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত 

ধম্বপর্য।য়ী (১ থেকে ১৭ সেকেও) তরজরাজি 

হ্টির কারণ। প্রচণ্ড শুযুক্ত বিশ|ল সমুদ্র তগ্ 

কঠিন ওল্দেশে শক্তি পরিচালিত করে| মাইক্রো- 

সিজন্-এর রেখচিব্রণ বিগ্েষণ করে সামুদ্্রীক 
আবহ ওসান পুপাভ।স লাভি কগা সস্তব। 

দিস্মোগ্রাম বিশ্কেষণের প্রাথমিক উদ্দেশ 

সি এই 

হলো উপকেন্দ্রের অবস্থান (অক্গাংশ ও জঘিমা), 
মিরার » এরাও টি 

৪০০ 

এরজেল বচ্ুগণ | 

সংঘটণকাল এবং নাতি গভীগত| শিণয়। তগঙগ- 

গলি ,সই পথেই অগ্রসর হয, যে পথে নিগি্ 

গন্তব্যে পৌছুতে সবধাপেক্ষা কম সময় লাগে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মানমন্দিরগুণি 

অগণিত রেখাচিত্রের ভিত্তিতে এবং বিশ্ফোরণলন্ধ 

কৃত্রিম কম্পনের রেখাচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ভূকম্পবিধ্ 

কতকগুলি পাঁরণী প্রস্তুত করেন। আধুনিক 'ভ্রিমণ 

সমঘ সারণীতে (11861 1056 22716) একটি 

নির্দিষ্ট গভীরতাযুক্ত নাভি থেকে কোন একটি 
নিপিষ্ট তরঙ্গ একটি নিদিষ্ট উপকেন্ত্ীয় দূরত্বে অবস্থিত 



ফুন, ১৯৬৪ |. * 

মানমন্দিরে পৌছুতে ক সময় নেবে, তা নিপা 
থাকে । ধরা যাক, একটি ভমিকম্প সংঘটিত হলো। 
সিমমেগ্রাফ মে শুধু এরজগুপিকেই রেখাশিত কখে 

হা নয়, প্রতিটি তরঙের আব্রভাব-সময় ও শি উপ 

ভাবে লিপিবন্ধ করে। ফণে রেখাচিন বিশেবণ করো 

নিভূল সংঘটনকাশ শিধণারণ কর। সম্থপ। 

নির্্ট সারণী থকে বিসভিন্ 

শিলারণ করে? 'উপকেক্্রীয় ধর শিাবণ কর! হনে 

গন সাপ 

৬ হমণক15 

খাকে। প্রথিবীব বিভিন্ন আশেব শিভিনন 

ম[শনশ্দিরের শিপ [রণ খেকে গখনা। আটিমুজ 

পর। হয়| 

আবার উপকেন্রাধ এব নিনখেল কলে উগছের 
91গলিক পম্পন গ্রণন 2. উিভাজমাত0) সাশাক 

আশুতোযষ-গ্যালিলিও-সেকগীয়র ৩৬৫ 

ধরণ! করা যায়। কম্পনপ্রবণতা শির্ভর করে 

্ানীয় উপকেন্দের সংখ্যা ও ভূমিকদ্পো উত্সারিত 

এক্রির উপর | উৎসারিভ শক্তির পরিমাপ প।ঞ। 

যায় (বখামি* তরলের (প্রধানতঃ 0,000, ৩) 

বিস্তার (10110116006) থেকে । আবার উত্পসারি 

এন (0) ভিতিত * উমিকম্পের মান (১1) শিপ 

নয় শল্পক থকে £ 

100 107৮510471৮ জা, 

একেই "ুটেনবার্গী-রিক্টার “আলা 

1.21(:-11017001 90010) বলে। 

গুটনবার্ঁ-রিবটাগ কক্গলে বিগত অর্নশভাবার 

( দক্ষিণ ভিখ্বত £ 

৯১]: 

কব হখ 

(05110011 

পু ওম উনিধস্পেক মাঁশ ৮৬ 
তামরা) হি 12 ৬ ্. এ 

টি ১৯৪ ৰ্ট টা ৮ চস 

আশ্রতোব-গ্যালিলিও-সেকাপীয়র 
শ্রীহারীতকুষ্ণ দেল 

শি এ বঙ্ভণ ( ১: বশেম ধুম 

জাবঠ | 

পসসকণাধ 1 ৬৪৫) এ ৬, 

সদদ্ধু€ বচন আছেকীতিষ্ও। স 

নতরাং ধে সব চিমস্মরণীয় মাগিদের কীতি আজও 

বিছ্বামান) ত।রা অকলেই বেছে আঙ্ছেন। পাটি 

ধ]লের আশীবাণী ছিল-শতাযু ২৪ একশো 

ধছণ আগে, যখন আশুতোষ মুখোপাধ্য।য ভু শিষ্ট 

হন, তখন থেকে বহুবার তিনি এ বণা সুনেছিলেন 

নিশ্চয় এবং '|র মরদেহ পঞ্চভুতে পান হবার 

পরেও এই বাণীর বরপুব্রটি জীবিত বদচ্ছেণ তব 

কীতির যধো শঠাম হয়ে। 

১৫৬৪-তে জঞ্খলাভ করেছিলেন কপি সেক্স 

পার ও বিজ্ঞ!ণ1, গ)|লিপিও | গে মধো 

একজন ছিলেন মন্থপিদ্ধ। আর একজন যন্ত্রসিদ্ধা। 

দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবির্তা)গ্যালিলিও। যনশ্চক্ষের 

শথুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে জন্মেছিলেন সেক্সপীয়র | বিশ্ব- 

মানবের মনোভাব তিশি হু বিশ্বেষণ করলেন, 
দি ৪ 

নাটকের »] বণ রা রিকি শশুলেশ। (সেই বু দৃষ্টির ফণ, 

পর্দিস্রে য়, স্মগ্র জগৎ্টাই দিলেন সারা দুশিয়।ত 

াঃ 
০০ ২২ ৬ এটি 

এপট বঙগমধ্। | শাক কাছে দীক্ষা! উপাধি বঙ্ুদেশ 

খনাধাকে ধলা যেতে 

শবে আঅভিঙেসের পুবচ্রী, বঙ্ধমে ঠিনশো বছর 
বড | 

চর পি 

আজ & মন্মুপ। ! এত হা 

তপাঁগন ধ্ত আজ্ঞহামকে টি৩রী করতে হয 

[ন, পেন না গ্যালিলিও সেট| উদ্ভাবন করে গেছেন, 

এপ £৪বোসব ভাব পশন-শপ্তি বেড়ে চলোচ্ছে 
শে. 

এখ্বিক বিজ্ঞান উত্তর-স্বীদের প্রচেষ্টায় | তবে 

আঠা সের ছিল একটা সহজাতি দরদৃষ্টি, য। দিয়ে 

তৈশি দেখতে পেখেন বাঁড।পীর ভবিষৎ কোঁথাঁধু 

গিষে ঠেকেছে! ভাই ভিশি বাংলাদেশের বাইরে 

খুকে আহরণ করলেন আমাদের মনের খোর।ক। 
আমন্্। করে আনলেন বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনকে, 

পার্ণনিক  সবেপকী  হাধাকনাথকে প্রশ্থতত্ববিদূ 



৬৬৩ 

দেবদত্ত ভাগারকরকফে। সকালে টাকি দাম ছিল 

একালের চেয়ে টের বেশী। তথাপি মে।টা মাইনে 

(দিয়ে এই ধরণের গুণী 'লোককে প্রোফেসর-পদে 

বহাল করেছিলেন, কারণ ইংরেজ শাঁসনকর্তারা থে 

উচ্চারে নেতন দিতেন তার সঙ্গে ভাল রেখে ন। 

চললে উপযুক্ত অধাপকের আভাবে আমাদের 

বিশ্ববিদ্া/লদের মৌলিক গবেষণা অচল হবার 

সন্ভাবন] ছিলি ।' গুণী লোকের সংখ্যাও ছিল অগ্ন। 

গ।স্থতে।স তার স্বকী্ অন্তরের অণুবীক্ষণ যস্্ দিয়ে 

এদের গ্রণ-বিচারী হলেন। পরে রমন পেলেন 

বিজ্ঞ।নে নাবেল পুরস্কার) রাধাকুষধাণ হয়েছেন 

ভারতের প্রথম দাঁশনিক বাষগ্ীপতি, ভাগারকর 

লিখলেন রাজ অশোক সম্বন্ধে সেরা বই, যাঁর অকু্ 

প্রশংস। এলো বিখ্যাত ফরাসী পঞ্চিত এমিল- 

'সনাগের কলম থেকে। 

গ্রান্ড বণ সধন্ধে ১-একটা। ছোট গল্প বলি, 

যার সতাশ। আমান কাছে পাক্তিগহভ।বে 

স্ুবিবি৩। ড় হাডিগ্ ৩খন বড়লাট। উলা।গ্ডের 

রাঁজা-রাণীকে আনিয়ে দ্র ধরবারে ঘেনণ। 

কর।লেন-_রাজধাঁনী কলকাঁত।য় থ|কবে ন।, যাবে 

পিল্পীতে। এ বড়লাটই সরালেন আশু বাঁখুকে 

ক্গাকাতী, , ইস্উনিভাপসিটির উপাচাঁধ-পদ থেকে, 

বসলেন সেই পদে দেবপ্রসাদ সবাধিকারীকে। 

দেধপ্রসাদ ছিণেন প্রসিঞ্ধ রাজনৈতিক নেতা ভূপেন 

বেসের পরম ভগ্দ | একদিশ ধেববাধু ভূপেন 

বাবুর ওখানে গেছেন পরামশ করতে । ইউনি- 

তসিটির ভাইস-চ্যান্সেলর-পদটি পেয়ে তিনি মুস্কিলে 
পড়েছেন মাইনে তখন কিছু ছিল না_-পদ ছিল 
'অনাহ্থারী", ইংরিজিতে যাঁকে বলে অনারারী'। 

পদের গৌরব বেটুকু, সেটুকু যেন আন্ত 
ববুরই প্রাপ্য, কেন না সেনেটের সদশ্োর! প্রায় 

সক্ষলেই আশ্ততোবের কথা শিরোধায় করে নিতেন, 

দেবপ্রসাদের বস্তব্যে বড় একট! আস্থা দেখাতেন 

ন।। এরূপ অবস্থায় সর্বাধিকারী মহাশয় পদত্য1গের 
ইচ্ছ। প্রকাশ করেন হাডিঞ্ের কাছে! হাডিগ 

জ্াান ও বিজ্ঞীন '১৭শ বর্ষ, ৬্ঠ সংখা 

বললেন-এর জন্তে ভাবনা কি? ইউনিভাগিটির 
নিয়ম রক্বেছে, সেলেটের সন্ত শতকর। আগীজন 

হবে ভাইস-চয।নেলরের মনোনীত ও চ্যান্সেলরের 

অন্থমেদিত। আশুতের মখন ভাইস-চ্যান্সেলর 

ছিলেন, তথন তিশি এ শিমেধ বলে ব্পীয়।ন হয়ে- 

ছিলেন সেনেটে। এখন আপনি ভাইস-চ্যান্সেলর, 

আমি চালেলর। আপনার মনোনীত অদন্তের 

তালিকা পেলেই ততক্ষণার্থ আমি অন্থমোদন করে 

দেবে। “সনেট আপনার গাড়ে গোড দেবে। 
পদত্যাগ করবেন কেন? 

এরকম আত ফলপ্রদ ব্যবস্থ/টা কিন্তু দেব- 

প্রসাদের কানে ভাল ঠেকে নি। তাই িশি 

তপেম্্রনাথের পরামর্শ চাইলেন । ভূপেন বাবু বললেন 
_বাবস্থাটা গ্রহণ কর ঠিক ইবে না। ওর শে 
আশু বাবু লেকের চোথে হীন হযে পড়বেন, সেটা 

আবার আমাদের পঙ্গে কঠিকর 7 কারণ সামেবস। 

ধথণ জিজ্ঞ/স। করে "ভারতীয় কাজন শোকউ খা 
আছে মানের মতন? তখন আমর। তুলে ধরি 

আস্ত মুখুযখোর নম] তাকে শামিয়ে দিলে আমাদের 

জ[তট।ই নেমে যাবে । অতএব আমি বলি, লট 

স।হেখী ওযুধও পেখেন না, পধত্যাগও করবেন ন|। 
জাতির অপযশ যাতে শা হয়, সে দিকে পঞ্ষ) 

বাখ।!ই এরেয়। আস্র বখুর সঙ্গে ভঁপেন বাবুর সঙ্ঠাব 

ছি” পা, ৩ৎসত্তেও তৃপেশ্রনাথ ধখন একথা বললেন, 
“খন দেবপ্রসাদ জাতির খ্যাতিকে রঙ্গ করবার 

জগ্ঠে বড়ল|টের পরামর্শ নিলেন না। 

ভুপেপ্রনাথ-দেবপ্রস।দেব উক্ত মমে কখোঁপকথন 

শনেছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভুঁপেন 

বোঁসের কণিষ্ঠ পুত্র গিরীন্র এবং ঘটনার পরের 

দিনেক্ট গিরীন্দ্র আমায় বণেন। আশুতোষ-প্রসঙ্গে 
এটি লিপিবদ্ধ করলাম এই ভেবে যে, আমরা অনেক 
সময়ে তুলে যাই আমদের জাতীয় কর্তবা-বোধ, 

নিজেদের শিন্দা নিজেনা করি, আর বিদেশীদের 

বিদ্রপ করবার ন্ুযোগ দিই--যে ডালে বসে আছি, 
সেই ডালই কাটি । রকি ঠাকুর খাসতোন বোস ব। 



হশঃ ১৯৬৪ ] 

মেঘশাদ সাহা যেখাতি ও সম্মান পেস্সেছেন বিশ্বের 
দরবারে, সেটা আমাদের সকলের সম্পত্তি, ক্ষ 
করলে আমরাই দুদশ | গ্র্ত হবো, একথা মনে বাখা 

বুদ্ধিমানের কাজ। 

ছেলেদের কণা শুনতে 
যে কত উৎসাহী ছিলেন, হার নিদশন পেলাম 
শখন আমি ল কলেজে পড়ি। ফা ইয়ারের 
শেসাশেধি আমর ম।খায় খেয়।ল চ|পলো সের 

একট।| গী- 

প্রেপিডেভি কলেজে এম এ 
সস বন্ধ হয়ে যাবার আগে সেখানেও & কাজ 
করেছিলাম এব 

৪ বাখঠে আশুতেন 

ছেলেদের ও মাঈারদের নিয়ে কলেজেই 
পাটি দেওয়া যাঁক। 

1১111001191 101005-কে কড়! 

পাকের সনোশ খাওয়াব!র জনে একটু কড়া চেষ্টা 
করতে হয়েছিল ; কারণ ঠিনি ভেবেছিলেন, ওগুলো 
চিনির ডেলা-সন্দেশ। থষ্টান-মুসলমাণদের সঙ্গে 
এক পংক্িতে খেলে হিরন জাত যাক্স--ছেলে- 
বেলাকর এই শোনা-কথাটা পরখ কবর সুষে।গ 
পয়েছিল|ম যে খাম, সে বিষয়ে 
সন্দেহ রইলো ন|। একাহারী না হয়েও একসঙ্গে 
সপে এক আহারে নিযুক্ত খাকলে সবচেয়ে বেশী 
মনে পড়ে একটি কথ।--আঁমর! সকলে মানুষ 
নামক জীব এবং খ|নবজ[তির অন্তভূক্ত ; স্তরাং 
মানবীষ ধর্মশ।স্ই আমাদের মান্য | সে যা-ই হেকি, 
বাঘ যেমন একবার মভিষের আম্মা” পেলে মানুষ 

খেকো হয়ে যায়ঃ আমিও তেমশি প্রেসিডেন্সি 
কলেজে মনিবিক তর আদ পেয়ে ল' কলেজে 

গিয়ে গুনরান্থদনে ত্রতী হলাম, কেন ন। ভূলে যেতে 
পারিনি যে, একপ্রক।র সরেশ সন্দেশের ন|ম 

“আবার খাবে» 

সন্দেশ-চিস্ত(র সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্ত বাবুর নাঁম 

স্মরণ স্বাভাবিক ; কারণ হাঁঈকোটে জজিয়ন্তি করে 

বাড়ি ফেরবার পথেই উনি ভীম নাগের দোঁকন 

থেকে সন্দেশ কিনে নিয়ে টি ঠ্ এট| অনেকেই 

দেখেছেন, আর কেউ কেউ বলতে! যে, উনি ন|কি 

সেই সন্দেশের অর্ধেক সাবার করে দিতেন গাঁড়ির 

হখনই | জাত 

আশুতোয-গালিলিও-সেকপীয়র ৩৬৭ 

মধো বসে। প্রত্যক্ষদর্শী কারো মুখে ধকথা শুনি নি 

বটে, কিন্তু প্রবগ বাজার-গজব ছিল যে, আশ্রোম 

অত্যন্ত সন্দেশ-ভক্ত। পাপিনিপ্ সমকালীন হলে 

একে বলা যেত 'আপুপিক'ঃ কারণ পাণিনীঘ় 

বযাঁকরণে বিধান আঁছে_-অপুপে ভক্তি সার তিনি 

আপুপিক, আর সেকালে সন্দেশ-জাতীয় মিষ্টান্রের 

নম ছিল “অপুপ'। ব্যাকরণের নিম্বম লঙ্ঘন ন। 
করে? আমরা বলতে পারি, আশু বারু ছিলেশ 

একজন মস্ত পান্দেশিক | "আশা করি, এতে 

আাপন্তি করবেন না কেন সাংবাদিক এই অজুহাতে 
মে, সন্দেশ শন্দের আদি অর্থ সংবাদ । এ শিল্ষে 

বাদ-বিসংবাঁদ অবান্তর | আসল প্রশ্ন ভচ্ছে। 

আশ্ত বাবুকে ল' কলেজে এনে সন্দেশ বাওয়ালাম 

কিকরে? বলছি। 

ওকে নেমন্তঙগ বৰবার আই্ডিয়াটি পেলাম এক 

মাষ্টার মশাযের কাঁছে। তিনি হলেন ৬নগেন 

পণ্ত, সার এস. পি. সিংহের জামাই। পরামশ 

দিলেন, যেন আমরা ৫11 জন ছেলে মিলে 

আশুতোষের বাড়ি যাই; যেহেতু উনি লা কলেছের 

প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষভাবে আমস্বণধোগ্য । তদনুসারে 

আমর! জন ৫1৭ গেলাম। “কি হে-£$1৩ সন্ধা 
বেলা তোমর। এজন মিলে আমার বাড়িতে 

চড়াও হয়েছ কেন ?? 

প্রশনট অভিনয়াত্বক । হ)[ৎ আমরা যাই নি। 

আমার প্রিয় বন্ধু ৬প্রফুল্প চন্তররবতা তখন আশুতো মের 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র ;, প্রস্ুল্নকে দিয়ে সন্দেশ 

( অর্থাৎ সংবাদ ) পাঠিয়ে হাবপর গেছি । সন্দেত 

জাগলো--তবে ইনিই কি পুর্বজঞ্জে সেক্সপীঘর 
ছিলেন? দুজনের মধ্যে তে! বয়সের তফাৎ ঠিক 

তিন শতান্ী। সেই জন্তেই 'কি ইনি অত ভাল 
ইংরিজী জানেন, অতট! ইংরেজের মহন এর 

মনোভাব? বিছ্যাতের যতন সন্দেহট1 ঝিলিক মেরে 

গেল আমার চিত্তপটে। অভিনয়ে যোগ দিল!ম। 

হঠাৎ" যে আসি নি, সে কথা বললাম ন1, কেবল 
আগমনের কাঁরপ দর্শালাম যথাযথভাবে, যেমন 



৬৩৬৮ 

উকিল-ব্যারিষ্টারেরা 9110৫ 0805. ₹রেন। টনি যে 

গ।য়াহুযায়ী বিচারপতি, তব প্রমাণ পেলাম গর 

প্রসন্ন দৃষ্টিতে । কিন্তু অভিনম উপি ছাড়লেন ন]] 
বললেন_“আমি তোল কেউ নই, নলেজ 
আমার মতন 00115110 আর ক|উতকে নেমন্ধক 

করেছ কি?” 

আপনি আনা 986146 কেোখায? 

সকলেই 0১| বলে, আপশি [061 01006 [ 

€০0119£6 1” 

নগেন 49% যে মন্ত্র 
"লগে /গল। 

দিয়েছিলেন, স্টি কাজে 
আশু বাপু পাজী ভলেম। কিছু 

5পুর্বে খার এক প্রস্থ অভিনয় হমে গেল। উনি 
আমদের প্রন্তোকের নাম-ধাম জোন নিয়ে 5010 
011) করে বললেন-. 

তাহলে দেখছি তোমরা বেশ [২০17:0501181189 
061006101, বাংলাদেশের আনেক জেল! থেকে 
এসেছ ।” 

বাংলার শাটক না-মিঠি শান্টক। কথাটা 
আমার নয, ৬্উন্্নাথ বাড়ুমোব | নাটাকলা 
বঙগদেশ খুবই রক্ে ভরা। বাঙালীরা সকলেই 
দ্ম-বেখুঞট-নটা। নাটাকার গিপিশ ঘোষ, 
আমুত বোধ, ক্ীরোদ বিঘাবিশোদ উন্যাপি কত 
১য় গেছেন | আশু মুখুযো নাটক লেখেন নি বটে, 

ধু সংস্কৃত মচ্ছকটিণ নাটক নিয়ে গবেষণা কৰে- 
ছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে জীবনের রঙ্গম্ধে তানেন, 
ডাষ্যাটিক কাজ করে গেছেন। ভর বিশেষ রর 
মধ! ছিল সেনেট হল, যা এখন ধলিসাৎ হয়েছে, 
কালের কপালগ্রাসে নয়, সংস্কন্িজ্ঞনহীন শাসকের 
খ!মখেয়াঁলে। 

আঙ্চতেস এ মন্দিরে নিতযপুজায় মগ্র থাক 
ভ|লবানতেন। সরশ্বতী ছিল হার উপ দেবতা | 
শিবের একটি নাম ধারণ করব|র দরুণ ঠার বি্ৃতি 
ইয়েছিগ বিভূতি, জটার বিকল্পে কদম-ছটা চুল, বাঁঘ- 
ছালের পরিবর্তে সাদা ধুতি ও গলা-আটা কোট, 
রিশুলের স্থানে একগাছ! মোট। লাঠি! বাবুযানীর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১৭শ বর্ষ, ৬৯ সংখ] 

ধার দিয়েও তিনি যেতেন না। পুব্রতরও যেতে 

দিতেন ন।। ভয় কাঁকে বলে তা জানঠেন শা। 

প্রয়োজণ বোধ হলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশে তার 

দিধাসক্ধোঃ দেখ যায়শি। এমন কি, গান্ধীজীর 

অসহযোগ আাশোলিনের বিরোধি] করতেও 
তৎ্পরঠা দেখিয়েছেন। যখন প্ুল-কলেজের লেখা" 

পড়া ছেড়ে দিষে ক ঠৈ করে বেডাতে পাগলে।। 

এখৈর বিথিয়,। এই হেহ্য়নযুগেধ বসান আজও 

ঘটে শি শিক্ষার চাক। কেন পথে চালাশে 

আমদের মগল-গুঙে শিষ্বে যাবে, 5 আমাদের 

শিক্ষার স্থির করতে পারেন শি। *রযুদধে 

যেশ ছারা মজল-গ্রহের অঙ্গগ্রহ পাখী? 

সেক্সপা়প্ের চতুর্থ শতবাষিকীনে আশ্ঞোসের 

প্রথম শতবযিকী হওয়ায় আগ একট! কথা না বণলে 
এই প্রবন্ধের উপসংহ|র করা যায় না। আস বাবু 

দলি।স সীজারকে শদ্ধা করতে শেখেন অন্তবত্তঃ 
সেকুপায়ন পড়বার পর ন্উনি ইউনিভাসিটির 
ডিক্টেটর না হলে,আমার নিশাস--আমাদের শিক্ষা- 
(বশ্খটি গড়ে উঠতো না| শিবা দেখে মাস 
.চশ] ঘাম 1১০]1)105-এর এই উক্তিটি মনে রেখেই 

বোধ হয উনি সাঁদাসিধ। পরিচ্ছদ অধলগ্ধন করেন। 
সকলের বন্ুলা শেনা উচিত, কিন্ত নিজের বক্তবা 
সকণকে শোন।নে! উচি হ নয়--এই নীঠিও তিনি 

সম্বব 5: আহরণ করেছিলেন এ স্থান থেকেই। 
রাঁজশুক্তির অনভিপ্রেত প্রয়োগকে বাথ করবার 
জগ্গে অনেক উপায় উচ্চাবন করতেন । একবার 
অ|সামের ছ্েটিলাট 91: [01107 21-কে আনিষে 

এখানকার সায়েবদের বিরুদ্ধে ভোট পর্যন্ত দিইয়ে- 
ছিলেন, বিশ্ববিদ্থালয়ের সেনেটে। এর চেয়ে 
ডামা।টিক আর কি ইন্ে পারে? বড় বড় সায়েবদের 
পিঃ চাপড়ে কথা কইছেন, 'এই দু আমি স্বচক্ষে 
দেখেছি। তখন সাধারণতঃ সাম্নেবরাই আম।দের 
পিঠ চাপড়াতেন আর মাড়োয়রিদের ভূঁড়িতে 
চিমটি কাটতেন। মনে আছে ১৯২৭ সালে আস্ত 
বাবু যখন এশিগ্াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, 



জুন, ১৯৬২] 

আঁমি পেখানে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ন্বপ্তিক চিহ্নটা 
ওক্কারজ্ঞাপক--এইটাই ছিল আমার প্রতিপাগ্ভ। 
কিছুদিন পরে আশু বাবুর সঙ্গে অন্যত্র দেখা হয়। 
“কি হে ?--খুব বড় বড় পেপার দিচ্ছ, ব্যাপার 

কি?” আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম-কৈ, সেই 
স্বস্তিকের পেপার পড়বার পর আঁর কোন পেপাঁর 

তো দিই নি। সেটাও ছাঁপলে বত জোর ১৫-১৬ 

পাতা হবে। 

তবে 3819656 711551017 101683 থেকে, 

ছাপা খরচের এষ্িমেট এসেছে সাড়ে চারশো 

টাকা, কি করে? 

"তাহলে বোধ হয় যে ছবিগুলি দিয়েছি ওর 

সঙ্গে তারি 21865 করতে বেশী খরচ চেয়েছে। 

তা--ছবি না দিয়েই শুধু প্রবদ্ধটা ছাঁপাঁতে দিন, অল্প 

খরচায় হয়ে যাবে ।” 

বিজঞান-সংবাদ খত 

আশ বাবু মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে 

বললেন-- ৮ : 

“--আঁরে, ত| কি হয়? 3০1126120 195061 

ওটা । চ15665 .শুদ্ধই ছাঁপ।নো হবে। আমি 
981700102 করে দিয়েছি!” বোঝলাম। এতক্ষণ 

তিনি অভিনয় করছিলেন । তবে এর উপর কোন 

জুৎসই কথা বলতে পারি নি, ধেমন, প্রোফেসর 

খোদাবক্স বলেছিলেন, শোন! মাক | সেই কাহিনী 

দিহেই প্রবন্ধ শেষ করি । 01068501 700009 

9719) ছিলেন ব্যারিষ্টার ও ল' কলেজের প্রোফেসর 

--অভিজাঁত বংশে এর জন্ম, লক্মী-সরস্বতী ছুই 

দেবীরই কৃপা ইনি পান। একদিন খুব শোৌখীন 
পোষাক পরে আঁ বাঁবুর বাড়িতে উপস্থিত 

-৮+6৩3000. 100711175) 01096655307. ০ 

1090 1106 ৪. 09111/06. 
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বিজ্ঞান-সংবাদ 

মঙ্থাকাশে গবেষণাগার স্থাপনের বিশেষ 
ধরণের যন্ত্র 

মহাকাশে গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দোশ্টে 

রকেটের সাহাষ্যে যন্ত্রপাঁতিলমূহ মহাকাশে প্রেরণ 

তেমন কোন সমন্তা নক্ন-_এ সকল যন্ত্রপাতি একত্রিত 

করে গবেষণাগারে বসালোই সমস্তা। সম্প্রতি 
আলাবামার হাণ্টস্ভিলস্থিত মার্শাল স্পেস ফ্লাইট 

সেক্টারের '্যাগ্রেলেক' নামে.নতুন একটি যন্ত্র 
উদ্ভাবনের ফলে সেই সমস্ত/র সুরাহ! হয়েছে। 

মহাকাশের, গব্ষেণাগার্সের সাঁজসরঞ্জাম একে 
একে মহাকাশে প্রেরণ করা হবে এবং মহাকাশে 

প্রেপ্সিত কোন বিজ্ঞানী এ টা সাহায্যে সেই 
সকল সাজসরঞাষথ একল্িত ক্রে গবেষণাগারে 

বসাধেন। এ অভিনব যঙ্ত্রেরে অতি শক্তিশালী 

চৌম্বকশক্তির সাহাধো ধাঁতুনিসিত কোন দ্রব্য 
বাকানো যাবে এবং তাতে গর্ত করা যাবে- এমন 

কি, দুটি ধাতুর পাত জোড়া দেওয়াও যাবে! 

চর্মরোগ চিকিৎসার অভিনব পদ্ধাতি 

ওয়াশিংটনে চর্মরোগ সংক্রস্তি আন্তর্জাতিক 

কংগ্রেসের অধিবেশনে চমমরোগ প্রদাহ সম্পর্কে 

নতুন একপ্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতির কথ! ঘেষণ! 

করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কটিকোস্টেরয়েড 
কম্পাঁউণ্ড ব্যবন্গত হয়। রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির 

চামড়ায় এ ওষধটি প্রত্ষোগ করে তার উপরে 
নমনীব প্রাপ্টিক ফিল দিয়ে বেধে দেওয়া! হয়। 

কাউ এবং তন্যাত্তি চর্মরোগের চিকিৎসায় এই 

ওমধটি প্রার্টিক ফিলোর সাহায্যে প্রক্নোগের 



৩৭. ভান ও বিজ্ঞাল 

র্রিয়া খুবই ;ফলপ্রদ হয়ে থাঁকে। সারা অঙ্গেও 
এই 'ধধটি এভাবে প্রয়োগ ২কক। যেতে 

পারে এবং খাওয়ার প্রঘোজন হয় না। হঙ্থ 
রকমের চর্মরোগ প্রদাহে এর, চেয়ে অধিকতর 

ফলপ্রদ চিকিৎসা-পদ্ধতি পুবে উচ্চাবিত হয় নি। 

রক্তবহা! নালীতে অস্ত্রোপচারের পর 
ক্ষতস্থানে প্রয়োগের অভিনব ভেষজ 

রক্তবহা নালীতে অস্ব্বেপ।চারের পর ক্ষত- 

স্থানে প্রয়োগের জন্তে একটি নমনীয় ও আঠালো 
বস্ত উদ্ভাবিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের অক্্রোৌপচারেও 

এই জিনিমটি খুবই কাঁজে লাগবে বলে চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানীদের অভিমত। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে 

পশুদেহে এ বটি ব্যবহার করে বিশেষ ফল 

পাওয়া গেছে। রক্তবহা নাঁলীতে অস্ত্রোপচার 

করে রজন থেকে প্রস্তত পো লিউরেখেন প্রিপো- 

লিয়াঙগ নাঁমে ভেষজটি প্রপ্নোগের পর দেখা 
গেছে-এর কোন প্রতিক্রিয়া হঘ না এবং 

অন্তান্ত উপকরণের মত এই জিনিষটি ভন্ুরও 
নয়। হৎপ্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তবহ! নালীর 

ক্যধ্য দিযে রক্ত প্রবাহিত হবার সময নালীর 

আরিতির পরিবর্তন খটে। এ জিনিষট টানা- 

পোঁড়েনে প্রসারিত ও সম্কুচিত হধু বলে এতে 

কোন অসুবিধ! হয় না] 

বির্যুৎশক্তি পঞ্চষের অভিনব পদ্ধতি 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রেরে নৌবাহিনীর পদার্থ- 
বিজানীরা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয়ের একটি অভিনব 

পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যে তাপমাত্রায় বাতাস 

তরলিত হয়ে খাকে, সেই তাঁপে একটি বিশেষ 
ধরণের চৌম্বক কুুগী ধা মাগ নেটিক ম্পাইরেলের 

মধ্যে এ শক্তি সঞ্চিত রাখা হপ্। এ বিদ্বাৎ-. 

ভাগার তারের কুগুলীর দ্বার! গঠিঠ। এ সক্কল 

[ ১৭ বর্ষ, * সংখ্যা 

কুগুলী বিছ্যুৎ্-প্রবান্থের পথে .'আঁদৌ বাধা শা 
করে না। কুগুলীটিকে তরল হিলিয়ামের মধ্যে 
ডুবিয়ে রাখা হয়। এ হিলিয়ামের তাপমাত্রা থাকে 

২৬৯ ডিগ্রী হিমাঙ্কের নীচে। বিদ্বাৎশক্কিকে 

প্রবাছিত করবার শক্তি বৃদ্ধির জন্তে এই বাবস্থা 
অবলখিত হয়ে থাকে । স্টেনলেস স্টীল নিমিত একটি 
অপরিবাহী আধারে এই বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত 

রাখা হয়। ব্যটারীর বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় 
এভাবে বিছাৎ সংরঞ্ষণের সুবিধা এই যে, এতে 

'ষথানির্দি্ ভোণ্টের বিছযুত্শত্তিই নয়, প্রয়োজন- 

মত অল্প অথবা বেশী বিছ্যাৎশক্তিও পাওয়া 

যেতে পারে। 

ন্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত 

নিখিল সোভিয়েট চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান পরিষদের 

সদস্য নিকোল।ই কোলোসফের পরিচালনায় 
এখানকার প্যতি্লফ ফিজিওলজি ইনষ্টিটিউটের 

এফ গব্ধেকদল প্রমণি করেছেন যে, দেহের 

স্নাযুতষ্েরে মধো পারম্পরিক সমন্বয় রক্ষা! করে 

চলে তাঁরই কেন্দ্রীয় আযুতম্ব। এ-পর্যন্ত মনে করে 

আসা হচ্ছে যে, জীবদেহের তন্ত্রগলিতে যে সব 

ক্রিয়া-বিক্রিয়! চলে, াযুতন্ত্র শুধু সেগুলিরই বার্ত।- 
গ্রাহক হিসাবে কাঁজ করে। এই আবিষারটি মাঁন- 

পিক রোঁগের চিকিৎস! ও স্সামুরোগের চিকিৎসার 

ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রস্থ হবে বলে সোঁভিয়েট 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। শুধু তাই পয়, 

যে সব স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটিং যন্ত্র ও অন্তাষ্ঠি ইলেক্- 

ইউনিক সাইবারনেটিক যগ্থ মাঙ্গষের স্বামৃতগ্জ ও 

মন্তিঘের করিবার নিমগ্ুলিকে প্রয়োগ করে নিগিত 

হয়েছে, এই নডুন আবিরের ফলে সেই বন্্গুলির 

আরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটাঁনে। যাঁবে বলে ভারা 

মনে করেন। ( ৃ্ 



মোর বিজ্ঞানীর দ্তর 
কীট-পতঙ্গের দৈহিক শল্তি 

কীট-পতঙ্গকে সাধারণতঃ আমরা তুচ্ছ প্রাণী বলে অবহেল। করি, কিন্ত এদের দৈহিক 
শক্তিমত্তার কাছে আজকালকার পালোয়ান তো দূরের কথা, উপকথায় বণিত হাপ্পকিউলিস 
বা এ ধরণের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যে কোন বীরপুকষও হার মানবে । পুথিবীতে মানুষ 
এবং অন্যান্ত জীবজন্তর আ্ভাবের বনু পুবেই কীট পতঙ্ষের আবির্ভাব ঘটেছিল । এই 
ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর! কাবনিফেরানস যুগের কয়লাস্তব গঠিত হবার প্রথম থেকেই যে বিগ্মান 
ছিল, তার প্রমাণ আছে। রাজা সলোমন ন।কি এক জাতীয় শস্ত-সংগ্রহকারী পি'পড়েকে 
শরীরের ওজনের চেয়ে অনেক গণ ভারী বীজ বহন করতে দেখে তাদের কাধকলাপ 
পধবেক্ষণ করেছিলেন। 

পৃথিবীতে নানা জাতেব গুবরেপোক। দেখা যায়। এর! নিজেদের শর্গীবের ওজন 
ব আয়তনের তুলনায় বন্ধগুণ ভারী জিনিষ বয়ে নিয়ে যেতে পারে । পরীক্ষার ফলে 
দেখা গেছে, এই ধরণের একটা গুবরেপোক। তার দেহের ওজনের প্রায় ৮৪৫ 
গুণ ভারী একট। জিনিষ অক্েশে বয়ে নিয়ে যেতে পারে । 

ড1ঃ হাচিন্স শস্ত-সংগ্রহকাপী পিঁপড়েদের ছবি তোলবার সময় দেখতে পান যে, 
একট। পিঁপড়ে তার গর্তের মুখে আটকানো একখগ্ড পাথর টেনে তোলবার চেষ্ট। করছে 
অনেকক্ষণ চেষ্টার পর পিঁপড়েট! পাথরের টুক্রাট! গঙ থেকে টেনে তুপে দুরে 
সরিয়ে রাখলো । 

ডাঃ হাচিন্স পিঁপড়ে এবং পাথরের ওজন নিয়ে দেখলেন, পাথরটি পিঁপড়র,' 
চেয়ে ৫১ গুণ বেশী ভারা । | 

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পুরবাঞ্চলে বড় বড় এক জাতের গুবরেপোকা দেখা যায়। স্থানীয় 
লোকেরা এদের বলে বেটর্স বাগ। এদের পিঠের উপর ছোট বড়শীর মত একট! পদার্থ 
আছে। ওদেশের ছোট ছেলেময়েরা বেট.সি বাগের পিঠের কাটার সঙ্গে ভার বোঝাই 
খেলন। গাড়ী বেঁধে দেয়। এই পোঁকাগুলি অক্লেশে খেলন!। গাড়ীগুলি টেনে নিয়ে 
চলতে থাকে । মিশিসিপি স্টেট কলেজের কীটতত্ব বিভাগে এদের ভারুবহন ক্ষমতার 
পরীক্ষা! করা হয়েছিল। পোকাগুলিকে ডায়মামোমিটারের উপর বসিয়ে তাদের ভার 
বহনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। দেখা গেল ১৮৮ শ্র)াম ওজনের একটা বেট্ুসি 
বাগ ১৪ গ্র্যাম অর্থাৎ তার দেহের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ ভারী কোন বন্তকে 

টেনে নিতে পারে । একট! চাকা ওয়াল! গাড়ীতে ১৭৫ গ্র্যাম ওজনের বস্ত রাখলে তাও 

পে অনায়াসে টেনে নিতে পারে। 
আমর! পুকুরের পাড়ে যে সব ছোট ছোট শামুক দেখতে পাই, তাদেরও দৈহিক 

শক্তি যথ্টে। আধ আরঠিন্সেরও কম ওজনের ছোট্ট শামুক মস্থণ জায়গায় এক পাঁউও 
ওজনের জিনিস অনায়াষে টেনে নিয়ে ধেতে পারে। ১৪৮ গ্রাম ওজনের একট! 
শামুক অনায়াসে ১১ গ্রাযাম ওজনের জিনিষ নিয়ে যেয়ে উপরে উঠতে পায়ে। 



৩৭২ জান ও বিজ্ঞান 1 ১৭শ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, 

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে 'পাখীদের আবির্ভাবের বহু" আগে কীট-পতঙ্গের * 
পূর্বপুরুষের] বাতাসের উপর নাধিপত্য বিস্তার করেছিল। "বড় বড় ফড়িংগুলি যখন 

ছোট উড়স্ত ফড়িং শিকার করবার জন্তে ছুটে যায়, তখন তাদের গতিবেগ দেখে বিশ্মিত 

না হয়ে পার! যায় না।, শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, ফড়িং ঘণ্টায় প্রায় ৬৭ মাইল 

বেগে উড়তে পারে। 

প1তা-কাঁটা পিপড়ে বেশ বড় একখণ্ড পাতা মুখে নিদ্বে 
2 অনায়াসে বহদুর চলে যা । 

এক'জাঁতের ডাঙার শামুকের শক্ত খোল! নেই। এরা হু-তিন ইঞ্চিরও বেশী 
ল্বা হয়। কতকগুলি ছু'চলে! পেন্সিল খাঁড়াভাবে সাজিয়ে দিলে এই শ্রেনীর শাগুক 

অনায়াসে তাঁর উপর দিয়ে হেটে যেতে পারে এবং এতে এদের একটুও আচড় 
লাগে না। এই জাতের আর একরকম শামুক অক্ষত দেহে ধারালো রেডের উপর 
দিয়েও হেটে যেতে পারে। | 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তোমাদের আশেপাশে_অৈস্ান্ত আরও অনেকররুম 
কীট-পতঙ্গের এই. ধরণৈর .অন্ভুত র্যবহার নন্জরে পড়বে ।. | তু চা নি সহ নি রী ২: 3 

। £া টু 

| স্রীয়াসবিহারী ত ট্রাচীর্য 



তাঁরতের স্বাধীনতা নংগ্র।মের অক্লান্ত যোদ্ধা, বিশ্ববরেণ্য নেতা, স্বাধীন ভারতের প্রিধতম রর 

প্রধ।নমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ২৭শৈ মে (১৯৬৪) দ্বিপ্রহরে রাজধামী নঘদিজীতে পে" " 

নিশ্বাস তা।গ করিয়াছেন। অপাধারণ ব্যজিতবের অধিকারী জওহরলাল, ধাহাকে কেন করিয়। 
সমগ্র ভারত আজ সংহত ও একাবদ্ধ, সেই নেহরুশূণ্ঠ ভারত আজ গভীর শোকে আই্ছন্। 

নব ভারত রূপায়ণে যে বিরাট কর্মকাের আয়োজন তিনি করি! গিয়াছেশ, ভাধার সেই 

'্বপ্র-স।ধনার বিপুল ব্যপকতাই ভারত-পথিক জওহ্রলাঁলের কাঁলজমী' খৃতিস্তন্ত। তাহার 

আর্ক কর্মযঞ্জের পৃত ছোমানলে আমাদের সকল মলিনতা ভম্মীভুত হউক, এঁক্যবন্ধ সুমহান 
_ ভারতাত্মার পুনর্জাগরণে তাহার স্বপ্ন নব নব সার্থকত। লাভ করুক। 

জান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে প্রদীপ তিনি প্রজলিত করি গিয়াছেন, সেই, 
প্রদীপের আলোপচিরঅমীন রাখিবার সম্ক্ই আমাদের সাধনা, তাহার অমর আঁযার প্রতি 
আদ।দের শ্রদ্ধাপলি। 



তাাখদণ 
| বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চার প্রসার সাধনের 
উদ্দেগ্ে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উপোশ্ে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথার বিজ্ঞানের বিভিন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত 

পরিষদ 'জাঁন ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাধানা নিয়মিতভাবে প্রকাঁশ করে আসছে। তাছাড়া 

সহজবোধ্য ভাষাক্্ বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাঁদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন- 

সাঁধাপণের আগ্রহ ক্রমশঃ বধিত হবার ফলে পরিষদের কার্ধজ্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন 
দেশবাঁসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জান অধিকতর, সম্প্রপারণের উদ্দোশ্থে বিজানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, 

সংগ্রহশালা, যন্তপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়ত। বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ 
তাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুন্ কক্ষে এসসবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাঁজবর্ম 

'পরিচাঁপনেই অসুবিধার সি হুচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে 
পরিষদের একটি নিজম্ব গৃহ নির্মীণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে 

পরিষদের গৃহ-নির্মীণের উদ্দেশে কলকাতা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টেরে আঙ্ছকুল্যে মধ্য কলকাতার 
সাহিত্য পরিষদ স্্রটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় কর] হয়েছে। গৃহ-নির্াণের জন্বে এখন 

প্রচুর অর্থের প্রত্নোজন | দেশবাসীর সাহাধ্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পন! 
পাপে স্লাফলা লা করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের 
জন্তে বিশেষভাবে অবৈদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক 

 প্রতিঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আঁপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্াণ তহবিলে আঁশাঙ্গরূপ অর্থ দান 
.করে আমাদের উৎসাহিত করবেন । 

[ পরিধদকে প্রদত্ত দান আম্বকর মুক্ত হবে ] 

২৯৪।২1১, আচার্য প্রচ্ুয়চঞ্জ রোড, ৃ সত্যেজানাথ বন্দ 
কলিকাতা-_» সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 

পনের কত 












